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Centro Multiempresarial

A 
C o o p e r a t i v a 
H a b i t a c i o n a l 
dos Jornalistas 

nasceu da idéia de um 
grupo de colegas que se 
dispuseram a lutar para 
que a nossa categoria 
pudesse ter acesso à casa 
própria. Em 1989.

Quatro anos depois, 
em 1993, adquiriu seis 
terrenos da Terracap 
em Águas Claras e a 
esperança contagiou a 
classe. Centenas de co-
municadores acorreram 
à Coohaj, assembléias 
gigantescas debatiam 
horas a fi o um projeto, 
visionário, descolado de 
parâmetros de otimiza-
ção de investimentos e 
viabilidade fi nanceira.

Mas o fundamen-
tal era a participação, o 
pioneirismo, a união e o 
esforço coletivo, o espí-
rito cooperativista que 
perpassava as redações.

Entretanto, a conjuntura da época, 
inviabilização do fi nanciamento prome-
tido, entre outros contratempos, levaram 
o Projeto Águas Claras a um estado de 
coma profundo, do qual saiu em 2001, 
quando retomou a iniciativa de buscar 
uma solução para os terrenos que havia 
adquirido naquela cidade. 

Nesse meio tempo, dois outros pro-
jetos foram implementados e também 
atraíram a atenção de centenas de jorna-

Conquistamos a casa própria

listas: os condomínios horizontais Verde 
e Lago Oeste.

Em julho de 2001, fi nalmente, a coo-
perativa assinou o contrato para a cons-
trução do Residencial Imprensa I e do 
Residencial Imprensa II, com um total 
de 540 apartamentos.

Hoje, cinco anos depois, estamos 
entregando o oitavo e penúltimo prédio 
do empreendimento.

Neste  momento, tam   bém a Coohaj 

real iza o sonho da casa 

própria.

Culminando longa 

negociação com a nossa 

parceira MB Engenharia, 

viabilizamos o “repatria-

mento” de parte dos juros 

de 1% que os cooperados 

pagam sobre o saldo de-

vedor de suas unidades 

após terem recebido o 

imóvel. Os recursos as-

sim obtidos foram apli-

cados na aquisição de 

um conjunto de salas no 

Novo Centro Multiem-

presarial, próximo ao Par-

que Nacional de Brasília, 

em localização privilegia-

da, de fácil acesso para os 

cooperados.

Passamos a ter sede 

própria.

Essa é uma reali-

zação que marca os 17 

anos da Coohaj, que 

se consolida no campo do coope-

rativismo habitacional do Distrito 

Federal. 

Isso acontece num momento muito 

oportuno, já que o Sindicato dos Jorna-

listas, que nos abriga atualmente, estu-

da a viabilidade de edificar um Centro 

Empresarial em seus terrenos, uma obra 

para dois a três anos.
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 RESIDENCIAL IMPRENSA I   RESIDENCIAL IMPRENSA III

As obras em Águas Claras

 RESIDENCIAL IMPRENSA II

  RESIDENCIAL IMPRENSA IV

Por dentro do Lago Oeste
 Assembléia Geral – A assembléia 

geral ordinária de nossa seccional será con-
vocada para o dia 6 de maio. Será fundamen-
tal a presença do maior número possível de 
cooperados, pois vamos tomar importantes 
decisões sobre a regularização e o futuro do 
nosso condomínio.

 Recadastramento – Com base no 
inciso V do artigo 15 do Estatuto, todos os 
cooperados do condomínio serão brevemen-
te convocados a fazer o seu recadastramento, 
em prazo ainda não determinado. 

  Inadimplência – A Coohaj também 
fi xará prazo para que todos os inadimplentes 

regularizem a sua situação, sob pena de serem 
excluídos dos quadros da cooperativa. Estar 
em dia com a cooperativa será a primeira con-
dição para que o associado participe do pro-
cesso de regularização do Condomínio. 

  Cascalho – O condomínio já colocou 
cascalho na rua principal e espera passar o 
período chuvoso para que possa espalhá-lo e 
fazer a compactação do solo.  Assim que di-
minuírem as chuvas, as ruas laterais com pro-
blemas serão as próximas a terem cascalho.

 Escola de alfabetização – Em parceria 
com a Asproeste, dentro em breve montare-
mos uma classe de alfabetização para adultos 

BLOCO A - Tão logo identifi cou a 
instalação de metais não especifi cados no 
caderno técnico da obra, a MB Engenha-
ria fez uma vistoria completa nos aparta-
mentos para providenciar sua substituição. 
O recall foi feito por meio de comunicado, 
solicitando aos cooperados para entrar em 
contato com o arquiteto Leonardo Pires. 

• A Coohaj está aguardando a liberação 
da Carta de Nada Consta do INSS para so-
licitar aos cooperados o encaminhamento 
de suas escrituras e/ou os papéis para libe-
ração do FGTS.

em nosso condomínio. O início das aulas 
ainda não está defi nido. Os interessados em 
fazer a matrícula de seus caseiros ou empre-
gados devem procurar a Asproeste. O tele-
fone de lá é o 3478 1335. 

 Regularização – Discutimos a regu-
larização do Lago Oeste em reunião com 
representantes da Gerência Regional do Pa-
trimônio da União (GRPU) e do Ibama no 
último dia 12. Em abril, faremos o cadastra-
mento de nosso condomínio no GRPU. 

 Trator – Estamos trocando o nosso 
velho Tobata por um microtrator da marca 
Yale, ano 2006, com reboque e rotativa.

Fotos: Luiz Antônio

BLOCO B - Alguns cooperados já visto-
riaram os seus apartamentos, atendendo ao 
convite dos engenheiros da MB. Constata-
do algum defeito, a construtora providen-
ciará sua correção e chamará o cooperado 
para uma segunda vistoria. 

BLOCO A - Apesar da chuva e do frio, 
foi um sucesso o primeiro café da manhã re-
alizado na obra, no dia 18 de março, com a 
presença de 32 cooperados e familiares. Du-
rante o encontro, os diretores e o engenheiro 
responsável pela obra esclareceram dúvidas 
sobre o andamento da obra, que já atingiu 
a quarta laje. Em abril, deverão ser concre-
tadas outras três. A execução da estrutura 
terá um ritmo acelerado para compensar o 
prolongado tempo gasto na etapa das esca-
vações e das fundações.

BLOCO A -  Em abril, serão executadas 
as instalações prediais internas e o reboco in-
terno. Veja escolha das cerâmicas na página 
eletrônica da Coohaj.

BLOCO E - Em março, foi concretada a 6ª 
laje, e em abril, além da execução da sétima, terá 
início o assentamento da alvenaria do mezanino.

• O termo de recebimento da unidade 
só será expedido depois de sanadas todas 
as pendências e depois de o cooperado pro-
videnciar a escrituração do imóvel ou ob-
ter fi nanciamento bancário ou o saque do 
FGTS para amortizar ou quitá-lo. O coo-
perado deve comparecer à Coohaj para se 
informar sobre os procedimentos necessá-
rios, inclusive sobre as custas do processo 
de escrituração, que será executado pelo 
Cartório do 2º Ofício de Sobradinho.

• A liberação da carta de habite-se, que 
autoriza a ocupação do edifício, deverá ser 
emitida pela Administração de Águas Cla-
ras no fi nal de abril. 

BLOCO G  -  Atingimos em março a 12ª laje. 
A previsão é de concluir a estrutura em maio. 

assuntos tratados no café da manhã reali-
zado em fevereiro. Entre eles, a opção pelo 
revestimento cerâmico em toda a fachada. 
A Caixa mandará representantes para apre-
sentar proposta de fi nanciamento da obra 
com aproveitamento do FGTS. 

• Foram 33 os cooperados que solici-
taram a mudança de layout da alvenaria, 
dentre as opções oferecidas. A alvenaria 
já começou a ser assentada e até o fi nal de 
junho estará concluída. Caso queira visitar 
sua unidade, o cooperado deve entrar em 
contato com o arquiteto Leonardo Pires. 

• Ficou marcada para o próximo dia 19 
de abril, às 20h, na Coohaj, a assembléia 
geral extraordinária para encaminhar os 
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As mulheres no comando
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N
o fi nal de março, visitando as obras, 
um diretor da Coohaj presenciou a 
engenheira Maryna Rezende Lei-

te dando instruções a trabalhadores que 
montavam a forma da 11ª laje do Bloco 
G do Residencial Imprensa I. Surgia ali a 
idéia de compor uma reportagem para ho-
menagear as mulheres no mês em que elas 
comemoram seu Dia Internacional.     

Maryna formou-se na Universidade 
Federal de Goiás em 2002. Quando entrou 
na MB, há três anos, começou a trabalhar 
para a Coohaj, na fase de acabamento do 
Bloco C do Imprensa I, entregue em junho 
de 2003. Desde julho de 2005, ela é a en-
genheira residente nas obras daquele con-
domínio. 

Tranqüila, mas determinada, diz que o 
trabalho das mulheres faz parte da cultura da 
MB Engenharia. Admite que as pessoas de 
fora às vezes estranham o fato de encontrar 
uma mulher tocando uma grande obra. “Não 
acreditam que a gente pega no pesado. Mas, 
conversando, acabam entendendo”. 

Maryna garante que os confl itos que 
enfrenta no dia-a-dia nunca tiveram a ver 
com o fato de ser mulher, e não esconde o 

orgulho de ocupar uma posição importante. 
“Estou muito feliz. Antigamente, não havia 
muitas mulheres em altos cargos, não por 
falta de competência, mas por falta de cos-
tume. Acho que está crescendo a igualdade 
entre homens e mulheres”, afi rma.

Em sua equipe, Maryna conta com ou-
tra mulher “que pega no pesado”, a enge-
nheira Andréia de Paula Moreira. Mineira 
de Juiz de Fora, formada em 2003, Andréia 
veio para Brasília em 2004. Já cuidou da al-
venaria dos Blocos E e D do Imprensa I e, 
a partir de dezembro de 2005, assumiu a 
estrutura do Bloco A.

Andréia acha que os tabus que impe-
diam o crescimento das mulheres estão 
sendo quebrados. “Nós podemos fazer igual 
ou melhor que os homens. Podemos fazer 
qualquer tarefa. É claro que temos muito 

mais a oferecer do que 
cuidar da cozinha”.  

Cristiano de Fran-
ça Neto, ajudante, acha 
que trabalhar sob as 
ordens das mulheres é 
“importante” porque, 
segundo ele, “elas são 
mais pacientes que os 
homens, menos agres-
sivas”. 

Maria Goretti Mi-
randa Cardoso, técnica 
de segurança do traba-
lho, há nove anos na 
MB, e há três nas obras da Coohaj, corro-
bora o depoimento de Cristiano. Ela diz 
que “só de parar para ouvir um peão, ele já 
se sente valorizado”. “No meu trabalho, faço 
um pouco o papel de psicóloga, um pouco 
o papel de assistente social. Muitas vezes, 
o trabalhador se recusa a usar os equipa-
mentos de segurança. O jeito é conversar 
com educação, até convencê-lo. Não esta-
mos aqui só para fazer cobranças, mas para 
ouvir, ver o que os caras estão precisando”, 
afi rma. 

A engenheira residente do Bloco B do 
Imprensa II, Ana Paula Guimarães, diz 
que, às vezes, chega a ser dura na cobrança 
de resultados. “É mesmo”, confi rma Rai-
mundo José de Brito, pedreiro, há três anos 
na MB. “Ela não dá mole”. 

Formada em 2001 pela Universidade 
Católica de Goiás, e trabalhando para a MB 
desde então, Ana Paula trabalhou três anos 
na construção do Centro Multiempresarial, 
“que tem um pouco a minha cara”, diz. No 
dia 11 de abril, completará um ano à frente 
das obras do Bloco B. 

 Ela conta que se formou com outras 
sete mulheres, e que hoje parece ser maior o 
número de mulheres que buscam o curso de 
engenharia, “o que demonstra uma reversão 
da discriminação”.

A arquiteta Paula Cristina França Ma-
tias integra sua equipe. Mineira de Ube-
raba, formada em 2003 pela Universidade 
Federal de Uberlândia, e desde 2004 na 
MB, acompanhou as instalações do Bloco 
B desde o início. 

“Tem havido uma abertura maior contra 
o preconceito, pois os homens aprenderam a 
nos respeitar”, diz Paula Cristina. “Um avan-
ço que a MB proporciona ao nos oferecer as 
mesmas responsabilidades dos homens. Você 
tem que correr atrás. Se consegue, é por mé-
rito seu, e não por protecionismo”. 

De acordo com as duas engenheiras, o 
comando das mulheres na MB não chega a 
ser novidade. Lembram que na diretoria da 

empresa há uma mulher muito respeitada, 
Miguelina de Fátima Borges. E que outras 
colegas ocupam posições de relevo na em-
presa, como Cíntia Martins, gerente da área 
técnica, e Nara Magalhães, responsável pela 
área que trata do fi nanciamento de obras. 

É também o caso da engenheira Ana 
Carolina Amaral Marques, que dirige ações 
de interesse da Coohaj. Formada pela Uni-
versidade Católica de Goiás, trabalha em 
obras da cooperativa Coohaj há três anos 
e meio, contratando projetistas, compati-
bilizando projetos, normatizando procedi-
mentos e preparando os cadernos técnicos, 
entre outras tarefas. 

“O pessoal com quem negocio me res-
peita muito, pois vê o resultado de meu tra-
balho. Para ser respeitada é importante ter 
autonomia e postura. A gente tem que se 
impor. Às vezes aparece um engraçadinho, 
mas hoje é rara a falta de respeito”. 

Ana Paula: dura na cobrança de resultados

Andréia e Maryna: mulheres que pegam no pesado

Fotos: Luiz Antônio



4 31 de março de 2006 - nº 96

A 
entrega do Bloco B do Residencial 
Imprensa II será comemorada no 
dia 28 de abril com um jantar festi-

vo e uma apresentação cultural.
Mesmo com o atraso de um mês na 

conclusão das obras, a Coohaj e seus 
filiados têm todos os motivos para sol-
tar foguetes. Este será o oitavo bloco a 
ser entregue pela cooperativa desde que 
se iniciaram as obras do Projeto Águas 
Claras, em meados de 2001. No total, 480 
famílias foram benefi ciadas com a casa 
própria. Do primeiro contrato fi rmado 
com a MB Engenharia, faltará concluir 
apenas o Bloco G, cuja entrega está pre-
vista para abril de 2007.

No dia 27 de março, as obras do Blo-

Festa de entrega do Bloco B-II será no dia 28 de abril
co B estavam em fase fi nal de acabamento. 
Alguns apartamentos já haviam, inclusive, 
sido vistoriados. A academia de ginástica e 
a sauna estavam sendo rebocadas. Faltava 
assentar as esquadrias das janelas de alguns 
andares, colocar as telhas das garagens do 
térreo, plantar a grama e os jardins, entre 
outros detalhes. Mas a equipe da engenhei-
ra responsável, Ana Paula Guimarães, tra-
balhava em velocidade máxima para deixar 
o prédio tinindo.

Para que possam receber seus apar-
tamentos, lembramos aos cooperados do 
Bloco B que é condição imprescindível 
providenciar a escrituração ou o documen-
to de aprovação de fi nanciamento bancário 
ou liberação de FGTS.

A 
emissão dos boletos 
para pagamento em 
abril marca o início 

de funcionamento do novo 
sistema de informática. Por 
razões de ordem técnica, o 
banco de dados teve que ser 
integralmente recadastrado, 
o que resultou em falhas que 
não puderam ser evitadas, 
mas que serão regularizadas 
no mês de maio. Quem tem 
mais de um contrato, recebe-
rá um boleto para cada uni-
dade. Cada boleto se refere 
apenas à prestação de abril. 
Os débitos anteriores serão 
cobrados na fatura de maio. 
Eventuais discrepâncias, pe-
las quais nos desculpamos 
antecipadamente, serão re-
paradas de imediato.

Entrega de boletos 
será regularizada 
no próximo mês

  PASTILHAS - Os cooperados 
do Bloco G do Residencial Imprensa I 
participarão de assembléia geral extraor-
dinária no próximo dia 19 de abril para 
votar a proposta de revestimento de toda 
a fachada do prédio com pastilhas de 
cerâmica. A opção, que envolve aumen-
to de custos para cada cooperado, já foi 
informalmente debatida e amplamente 
aprovada durante o café da manhã reali-
zado na obra no dia 18 de março. 

  REFORMA DO ESTATU-
TO - No dia 19 de abril também será 
realizada assembléia geral extraordinária 
para deliberar sobre o regimento inter-
no, a reforma do estatuto e o lançamento 
dos novos empreendimentos da Coohaj.

  AGRADECIMENTO – No 
momento em que entra em operação o 
novo sistema de informática da Coohaj, 
necessário ao atendimento das novas 
demandas da cooperativa, gostaríamos 
de tornar público nosso agradecimento 
ao companheiro Raimundo Costa Filho, 
que criou e manteve em funcionamento 
o nosso sistema doméstico nos últimos 
anos. Parceiro dedicado e leal, espera-
mos poder contar com os préstimos de 
Ray em novas solicitações.

  CONTABILIDADE – Desde 
janeiro, a contabilidade da Coohaj pas-
sou a ser executada pelo escritório Mou-
ra Contadores e Associados. A substitui-

 
 

 Notas
ção foi feita na virada do exercício fi scal, e 
também para aproveitar a troca do sistema 
de informática, com vistas a aprimorar o 
sistema de contas da cooperativa.

  CONDOMÍNIOS – A anun-
ciada proposta de ampliação das tarefas 
da Coohaj, incluindo a administração de 
condomínios, em princípio, até a entre-
ga fi nal dos empreendimentos, tem três 
sólidas justifi cativas: apoiar o trabalho 
dos síndicos, reduzir custos e prevenir 
a inadimplência. A cobrança da taxa de 
condomínio no mesmo boleto das mensa-
lidades, com o débito em conta obrigató-
rio, certamente reduzirá calotes.

  CONVÊNIO COM A CAIXA 
– A partir de agora, além do Banco do 
Brasil, BRB e Real, os associados à Coohaj 
também poderão cadastrar seus débitos 
em conta na Caixa Econômica Federal. 
Os interessados devem procurar a coope-
rativa até o dia 20 de abril para que os seus 
débitos possam ser feitos na Caixa no mês 
de maio. 

  CADASTRO NO SITE – Para 
acessar a área restrita da nova página 
eletrônica, o cooperado deverá, a partir 
do dia 7 de abril, clicar no link “cadas-
tre-se” do menu principal e preencher 
o formulário, que será validado pela 
administração da Coohaj. O acesso ao 
boleto e ao extrato estará disponível na 
última semana de abril.   
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Bloco A do Imprensa IV, o primeiro dos 
oito prédios do Imprensa III e IV; a con-
clusão da implementação do novo sistema 
de informática; a melhoria da estrutura 
operacional da Coohaj e do atendimento 
aos cooperados; a ampliação do escopo da 
cooperativa; e a realização de pesquisa para 
precisar as demandas habitacionais dos jor-
nalistas e dos demais associados à Coohaj.

A meta mais ambiciosa, no entanto, é a 
assinatura do terceiro contrato com a MB En-
genharia, para executar quatro novos empre-
endimentos habitacionais em Águas Claras. 

O diretor da MB, Marcelo Borba, apre-
sentou à assembléia as alternativas dos no-
vos projetos, cujos detalhes, custos, planos 
de pagamento e contratação serão aprecia-

dos na assembléia geral extraordinária a ser 
convocada para o próximo dia 19 de abril 
(ver páginas 6 e 7).  

O diretor administrativo, Antônio Car-

los Queiroz, fez a apresentação de outra im-

portante meta da cooperativa: a fi nalização 

do processo de regularização do Condomí-

nio Palmas do Lago Oeste, com base no 

convênio fi rmado entre a Secretaria do Pa-

trimônio da União e a Associação dos Pro-

dutores Rurais do Lago Oeste (Asproeste).

Mais uma vez, prevaleceu o espírito 

cooperativista na assembléia geral da Coo-

haj, com a demonstração renovada de que 

o sucesso da Coohaj é fruto da confi ança 

mútua entre os cooperados e a diretoria.   

A 
Assembléia Geral Ordinária da 
Coohaj, realizado no dia 25 de 
março,  aprovou a prestação de con-

tas e o balanço das atividades da diretoria 
realizadas no exercício de 2005, bem como 
o plano de trabalho a ser desenvolvido no 
período de abril de 2006 a março de 2007. 

A reunião contou com expressiva par-
ticipação dos associados e com a presen-
ça de representantes da Estrata, empresa 
responsável pela auditoria externa, e da MB 
Engenharia.

Um sinal da saúde fi nanceira da coo-
perativa foi o anúncio da aquisição de sua 
sede própria, a ser instalada em cinco salas 
do Centro Multiempresarial, empreendi-
mento da MB localizado defronte ao Par-
que da Cidade. 

O patrimônio foi adquirido com par-
te dos juros de 1% pagos pelos cooperados 
que já receberam suas unidades em Águas 
Claras. Esses recursos são integralmente 
devidos e repassados à MB Engenharia, 
mas a direção da Coohaj negociou a re-
tenção de um quarto desses valores com o 
propósito de formar um fundo para viabili-
zar a aquisição da sede própria. Isso só não 
ocorreu há mais tempo porque os recursos 
vinham sendo contingenciados para saldar 
parte dos débitos que a cooperativa tinha 
com a construtora, por obras efetivadas, 
mas não pagas.

O relatório da Estrata, apresentado 
por sua diretora Ana Maria, demonstrou 
outros dois resultados muito positivos da 
gestão fi nanceira da cooperativa. O pri-
meiro: se as obras dos Residenciais Im-
prensa I e II tivessem sido encerrados em 
dezembro, haveria uma sobra de quase R$ 
34 mil, sem contar o saldo do Fundo de 
Reserva a ser devolvido aos cooperados, 
calculado naquele mês em mais de R$ 1,2 
milhão. O segundo: no caso dos Residen-
ciais Imprensa III e IV, a sobra projetada 
foi de R$ 146.049,66. Evidentemente, 
esses cálculos fotografaram um momen-
to específi co dos empreendimentos, sem 
levar em conta que eles deverão ser ainda 
concluídos. 

O presidente da Coohaj, José 
d’Arrochela, fez uma exposição das con-
quistas de 2005. Ele chamou a atenção 
para o fato de a cooperativa ter adminis-
trado quatro canteiros de obras simulta-
neamente, com oito blocos em produção, 

Assembléia aprova as contas 
e os novos planos da Coohaj

e de ter entregue três prédios (Blocos D, E 
e A do Imprensa I). 

No Residencial Imprensa III, o Bloco 
A, cuja entrega está prevista para março do 
próximo ano, alcançou a quarta laje, justa-
mente no dia da assembléia. Já no Imprensa 
IV, o Bloco A, a ser entregue em novembro, 
entrará brevemente em fase de acabamen-
to. O Bloco E alcançou a sexta laje. 

Também como conquistas de 2005, 
d’Arrochela destacou a reestruturação ad-
ministrativa da cooperativa, o início da 
implantação do novo sistema de informá-
tica, a criação da nova página eletrônica, a 
reformulação do Boletim Coohaj, além da 
ampliação das ações de marketing.

Complementando a exposição dos re-

sultados obtidos em 2005, o diretor fi nan-
ceiro Paulo Veiga apresentou as ações da 
fi scalização das obras. Dentre as conquistas 
do ano passado, Veiga destacou as altera-
ções da implantação das áreas de lazer e dos 
acessos aos blocos do Residencial Imprensa 
IV e a proposta de ampliação da área de 
lazer no subsolo do Imprensa II.  

Na segunda parte de sua exposição, o 
presidente José d’Arrochela apresentou as 
metas que a Coohaj perseguirá até abril de 
2007. Entre elas, ele sublinhou: a conclu-
são do primeiro contrato com a MB, com 
a entrega do Bloco B do Imprensa II, no 
fi nal do próximo mês, e a do Bloco G do 
Imprensa I, em abril de 2007; a consolida-
ção do segundo contrato, com a entrega do 

Exposição do presidente: metas ousadas para o futuro
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Mais quatro residenci 
A 

pedido da direção da Coohaj, o 

diretor da MB Engenharia, Mar-

celo Borba, apresentou à assem-

bléia geral os quatro empreendimentos que 

comporão o terceiro contrato da cooperati-

va para construção de unidades habitacio-

nais na cidade de Águas Claras.

Os novos empreendimentos receberão 

nomes que darão seqüência à série iniciada 

em meados de 2001: Residenciais Imprensa V, 

Imprensa VI, Imprensa VII e Imprensa VIII. 

Na negociação com a MB Engenharia, 

a Coohaj insistiu e conseguiu a manuten-

ção do menor preço possível por metro 

quadrado construído, tendo em vista o 

perfi l de nosso público. Em média, o custo 

por metro quadrado fi cará em torno de R$ 

1.800,00. Se vier a ser aprovado, a exceção 

será o custo do loft. Por se tratar de um 

tipo de construção mais sofi sticado, para 

atender a uma faixa de pessoas com rendi-

mentos mais altos, a composição dos cus-

tos desse apartamento deverá ultrapassar 

os R$ 2.000,00.

Rua 33 Sul, Lote 9 
Área privativa total: 10.038,61 m²

• 15 andares, dois mezaninos, um    
   térreo e um subsolo
• 60 apartamentos de três quartos 
   com 101,94 m²
• 30 apartamentos de três quartos    
   com 101,34 m²
• 95 garagens extras 

Imprensa V

Versão 1 – Apartamentos de três quartos

Rua 33 Sul, Lote 10 
Área Privativa total: 9.788,00 m²

• 17 andares, um mezanino, um térreo, 
   um subsolo 
• 136 apartamentos de três quartos 
   com 68 m²
• 60 garagens extras 

Versão 2 – Loft  

Rua 33 Sul, Lote 10 
Área Privativa total: 9.892,25 m²

• Nove pavimentos inferiores, nove
   pavimentos superiores, um mezanino,
   um térreo e um subsolo
• 108 lofts de dois quartos com 67,02 m²
• 36 lofts de dois quartos com 62,97 m²
• 43 garagens extras 

Imprensa VI Imprensa VI
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i ais é a nossa nova meta

Rua 34 Norte, Lote 3 e Rua 35 Norte, Lote 4
Área Privativa total: 16.915,61 m²,

Três blocos com 270 apartamentos:

BLOCO A

• Nove andares, dois subsolos e um térreo
• 36 apartamentos de um quarto com 46,96 m² 
• 54 apartamentos de um quarto com 44,39 m² 

BLOCOS B E C

• 15 andares, três subsolos e um térreo
• 60 apartamentos de dois quartos
   com 63,31 m² 
• 120 apartamentos de dois quartos de 68,00 m² 
• Seis lojas 
• 63 garagens extras

Rua 28 Norte, Lote 1
Área privativa total: 7.788,95 m²

• 17 andares, dois mezaninos, um 
   térreo e um subsolo
• 68 apartamentos de três quartos
   com 108,59 m²
• 45 garagens extras 

Imprensa VIII

Imprensa VII
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Quem quiser continuar a receber pelo 
correio os balancetes, editais, comu-

nicados, o boleto e o extrato de suas pres-
tações deverá se manifestar à Coohaj até o 
dia 20 de abril, por telefone, fax ou email. 
Assim, a cooperativa já poderá providenciar 
o envio desses documentos impressos à casa 
dos cooperados. 

A assembléia de 25 de março aprovou a 
proposta da emissão eletrônica dos boletos, 
extratos e outros documentos, com vistas à 

Boleto impresso e/ou eletrônico, a opção é sua

P
or ampla maioria de votos, os coopera-
dos confi rmaram que uma ex-coope-
rada do Residencial Imprensa IV, que 

saiu da Coohaj por vontade 
própria, deve ter descontado 
de seus investimentos o per-
centual de 30% a título de 
Taxa para Recomposição do 
Quadro Associativo, conforme 
determina o artigo 22 do Es-
tatuto. 

A decisão signifi cou a 
reafi rmação do princípio da 
autonomia das cooperati-
vas, desconsiderado muitas 
vezes por magistrados que 
ignoram a legislação pró-
pria do cooperativismo e 
que, em resposta a deman-
das de ex-cooperados insa-
tisfeitos com as regras que 
eles mesmos admitiram, 
têm decidido pela retenção 
de apenas 10%, como ocor-
re nos negócios de compra e 
venda das incorporadoras.

A ex-cooperada que teve o caso analisado 
na assembléia alegou ter saído da Coohaj por 
erros cometidos pela cooperativa. A direção 
da Coohaj admitiu esses erros, provocados 

Reafirmamos o princípio da autonomia
por falhas do velho sistema de informática, 
e se dispôs a ressarci-la de todos os prejuízos, 
devolvendo os R$ 46,72 de juros e multas 

que lhe foram cobrados indevidamente. A 
ex-cooperada, no entanto, preferiu dar vulto 
aos problemas para justifi car sua saída, tendo 
inclusive chamado a Taxa de Recomposição 

economia de recursos. Esses documentos fi carão 
à disposição na página eletrônica da cooperativa 
e poderão ser acessados pelos cooperados que se 
cadastrarem para entrar na área restrita. O ca-
dastro poderá ser feito a partir do dia 7 de abril, 
bastando clicar no link “cadastre-se” do menu 
principal e preencher o formulário respectivo. 
Já o boleto e o extrato estarão à disposição na 
última semana de abril.

É importante frisar que a decisão da as-
sembléia não mudou a data de vencimento das 

do Quadro Associativo de “multa”. 
Segundo o presidente da Coohaj, José 

d’Arrochela, “é um absurdo achar que a re-
tenção dos 30% é abusiva. Não 
existe abuso entre pares com 
direitos e obrigações iguais. 
Não existe abuso quando as 
regras de fi liação à nossa co-
operativa foram decididas de 
maneira livre e esclarecida por 
seus fundadores, e são aceitas, 
igualmente de maneira livre e 
transparente, pelos novos as-
sociados”, completou.

Ainda de acordo com o 
presidente da Coohaj, a de-
cisão da assembléia encontra 
respaldo no inciso XVIII do 
artigo 5º da Constituição Fe-
deral, segundo o qual a criação 
de cooperativas independe de 
autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu 
funcionamento. 

“Não aceitamos a inge-
rência do Estado na vida in-

terna das cooperativas, as quais devem con-
tinuar a ser regidas pelas decisões de seus 
associados, reunidos em assembléias”, afi r-
mou d’Arrochela. 

mensalidades, que continua a ser o oitavo dia 
útil do mês. Além disso, ninguém perderá o 
direito de receber os documentos impressos 
pelo correio, desde que registre essa opção na 
cooperativa. 

A deliberação da assembléia tem o 
objetivo de economizar tempo, dinheiro e 
papel na confecção e envio dos boletos e 
extratos, sem, no entanto, reduzir a trans-
parência que sempre caracterizou as rela-
ções da Coohaj com os seus associados.

A reforma do Estatuto, assim como a apro-
vação dos novos empreendimentos, que 

estavam previstas no item 6 da pauta, não 
puderam ser votadas no dia 25 de março por-
que a deliberação sobre as duas matérias é de 
competência exclusiva de assembléia geral 
extraordinária. A diretoria da Coohaj convo-
cará para o próximo dia 19 de abril assembléia 
extraordinária para examinar os dois assuntos, 
aproveitando a ocasião para também submeter 
a voto o regimento interno da cooperativa.

Adiada a reforma do Estatuto 
para o dia 19 de abril

Fundo de Reserva pagou 
subestação do Imprensa I

A assembléia geral de 25 de março autori-
zou a retirada de R$ 102 mil do Fundo 

de Reserva dos cooperados do Residencial 
Imprensa I para cobrir os custos efetuados 
com a instalação da subestação de energia 
elétrica no condomínio, por ocasião da inau-
guração do Bloco F. A despesa estava inde-
vidamente contabilizada na conta de suporte 
administrativo da cooperativa. Assim como 

no caso do Imprensa II, a assessoria jurídica 
da Coohaj está pleiteando a devolução dos 
recursos aplicados na subestação do Im-
prensa I, com o entendimento de que esse 
tipo de investimento é de responsabilidade 
da Terracap, como reconheceu sentença ju-
dicial em favor de uma ação do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Dis-
trito Federal (Sinduscon).

Assembléia Geral: consciência cooperativista em alerta
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