
E
m 1989 nascia a 
Coohaj, fruto de 
árduo trabalho de 

um grupo de jornalistas 
abnegados e comprometi-
dos com a luta para propi-
ciar o acesso à casa própria 
para os seus associados.

Passaram-se 17 anos. 
Esta cooperativa viabilizou 
moradia para 430 famílias 
no Condomínio Verde, e 
mais 396 no Condomínio 
Palmas do Lago Oeste, am-
bos empreendimentos ho-
rizontais de lotes a serem 
edifi cados pelos coopera-
dos. Em Águas Claras, 
já são oito prédios entre-
gues, num total de 480 
unidades, e mais 100 a 
serem entregues nos pró-
ximos seis meses.

Neste momento, co-
roando todo este traba-
lho, estamos entregando 
aos cooperados a casa própria da coo-
perativa. Os esforços para viabilizar a 
nossa sede própria foram determinados 
pela intenção do Sindicato dos Jorna-
listas, que nos abrigou até agora, de 
edificar em seus terrenos um Centro 
Empresarial, obra que deverá se esten-
der por  três a quatro anos.

A sede própria da Coohaj está localiza-
da no Novo Centro Multiempresarial, em 
frente ao Parque da Cidade, onde podemos 
oferecer maior conforto e facilidade de 
acesso aos cooperados e visitantes, na área 

mais central de Brasília. Afi nal de contas, é 
marca registrada do jeito Coohaj de ser a 
política de constante e crescente interação 
com o quadro associativo.

Receber os cooperados e atendê-los 
com toda a cordialidade e a presteza 
possível, mais do que uma obrigação, 
é motivo de satisfação, pelo oportuni-
dade de aferir o sentimento da comu-
nidade Coohaj em relação à equipe de 
diretores e funcionários.

Temos plena consciência de que os 
últimos tempos foram difíceis, com 
diversos transtornos e inconsistências, 

mas o pior já passou. Vislumbramos 
no horizonte uma caminhada em solo 
firme, uma navegação tranqüila e um 
céu de brigadeiro, no rumo à conse-
cução dos atuais projetos e a constru-
ção dos próximos, marco da definitiva 
consolidação da Coohaj como alter-
nativa real e concreta para se alcançar 
a realização do sonho da casa própria, 
a exemplo do que acaba de acontecer 
com a cooperativa.

Sejam todos bem-vindos, a casa é de 
vocês.

Os diretores Paulo Veiga, ACQ e D’Arrochela, da Coohaj, e Marcelo Borba, da MB, na inauguração da nova sede

José d’Arrochela,  presidente
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GARAGENS – Foi concluída a co-
bertura das garagens nos trechos entre os 
blocos A e F, restando o trecho que cor-
responde ao Bloco G. As garagens extras 
disponíveis foram fechadas e, à medida que 
sejam adquiridas, serão imediatamente des-
bloqueadas.

BLOCO A –  Em setembro foi concre-
tada a 16ª laje, e em outubro será executada 
a 17ª. A conclusão da estrutura e da alve-
naria está prevista para dezembro. Também 
estão em execução as fundações do subsolo, 
obra necessária para concluir as garagens e 
o acesso ao prédio.

BLOCO A – Em assembléia realiza-
da no dia 28 de setembro, foi aprovado o 
adiamento por três meses da entrega do 
Bloco A. A obra continua em bom ritmo, 
mas esbarra no problema do aporte fi nan-
ceiro, insufi ciente para o cumprimento do 
cronograma. Recorde-se que a maioria dos 
cooperados do bloco veio da antiga Coha-
novacap, com créditos virtuais a serem co-
bertos pela adesão dos novos cooperados. 
Ficou acertado que a entrega se dará em 28 
de fevereiro.

 RESIDENCIAL IMPRENSA I  RESIDENCIAL IMPRENSA III

As obras em Águas Claras
  RESIDENCIAL IMPRENSA IV

Fotos: Luiz Antônio

Por dentro do Lago Oeste
 Água – Estamos com problemas de 

abastecimento no condomínio. A água de 
nossos poços artesianos já não está dando 
conta de suprir as necessidades dos mo-
radores do condomínio, devido à falta de 
consciência de vizinhos que não economi-
zam no consumo. 

 Ficus, não! – A administração do 
condomínio tem observado que vários 
condôminos estão desrespeitando o artigo 
37 do Regimento Interno e a decisão do 
Conselho Consultivo tomada em 2003, 

segundo os quais está proibido o plantio 
de qualquer árvore esgotante de água, tais 
como fícus, cipreste, eucalipto etc. Os con-
dôminos que têm essas espécies em suas 
unidades terão que removê-las e substituí-
las por outras espécies. Qualquer dúvida, 
procure a administração ou o Agenor. Não 
faça nenhuma obra sem antes consultar a 
administração. Isso evita desgaste de am-
bas as partes. 

 Poços – A Agência Reguladora de 
Águas e Saneamento do Distrito Federal 

(Adasa-DF) deu prazo de 30 dias para 
que todos os poços e cisternas do Lago 
Oeste sejam regularizados. Depois desse 
prazo, os empreendimentos habitacionais 
do Lago Oeste serão fi scalizados e pode-
rão sofrer penalidade prevista em legisla-
ção vigente. Os formulários para reque-
rimento de outorga poderão ser obtidos 
pelo site www.adasa.df.gov.br  Maiores 
informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: 3961-4925/4978/4980/4981. 
Não deixem de fazer a regularização, pois 
ela é primordial para o nosso futuro.

BLOCO G  – Em assembléia bem 
concorrida, com a presença de 27 coope-
rados, foi aprovado por ampla maioria o 
fi nanciamento de R$ 4,5 milhões junto ao 
Bradesco (vide página 4). A Coohaj e a MB 
Engenharia estão providenciando a docu-
mentação para que os recursos sejam libe-
rados rapidamente, garantindo a conclusão 
da obra no prazo previsto. Por decisão da 
MB e da Coohaj, foi adiada a cobrança do 
aditivo referente à mudança de especifi ca-
ção dos pisos das áreas comuns, que seria 
efetuada em prestações a partir de outubro. 
A obra do Bloco G está em ritmo acelerado 
nos itens instalações, revestimento das fa-
chadas, forro de gesso e obras do térreo.

BLOCO B – Concluídas as escavações, 
em outubro serão iniciadas as fundações do 
prédio e de todo o subsolo, com planeja-
mento para o término dessa etapa o mais 
rápido possível, para evitar a interferência 
das chuvas no andamento das obras.
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Entrevista com o primeiro cooperado do Imprensa II
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O 
dedicado síndico do Residencial 

Imprensa II é o brasiliense Antonio 

Junio de Oliveira, de 31 anos. Fi-

lho de um paraibano e de uma baiana, que 

estão na capital desde 1969, é casado com 

Patrícia Ribeiro Araújo de Oliveira, e tem 

uma f ilha, Larissa, de nove anos. Funcio-

nário concursado do Corpo de Bombeiros há 

11 anos, Junio formou-se em Pedagogia na 

UnB, em 2004. Sua próxima meta é fazer 

um curso de mestrado, na área de educação. 

Tendo sido o primeiro cooperado do Impren-

sa II, Junio concilia os estudos e o trabalho 

com a administração do condomínio, tarefa 

nem sempre fácil, que ele compartilha com 

a esposa. Nesta entrevista Junio conta um 

pouco de sua experiência. 

Por que você escolheu Águas Claras?
Eu morava na casa de meus pais no 

Gama, e tinha vontade de adquirir uma 
casa, por causa da liberdade maior em re-
lação aos apartamentos. Mas para comprar 
uma casa era preciso ter o dinheiro à vista. 
Tive que optar por Águas Claras porque 
havia a possibilidade de adquirir um imó-
vel com fi nanciamento. 

E por que você escolheu um empre-
endimento da Coohaj?

Com base em pesquisas, eu havia deci-
dido aderir a uma cooperativa, exatamente 
por causa das condições fi nanceiras favo-
ráveis. Na mesma época, uma reportagem 
chamou a minha atenção para os cuidados 
que eu deveria tomar quanto à idoneida-
de e a solidez tanto da cooperativa como 
da empresa construtora. Um adesionista 
da CSN me indicou a Coohaj, e eu fi quei 
entusiasmado com o projeto do Bloco C 
do Imprensa I. Mas, devido ao prazo de 
entrega, as condições de pagamento fi ca-
riam muito pesadas para mim. Foi então 
que eu aderi ao Bloco A do Imprensa II. 
Na verdade, eu fui o primeiro cooperado 
desse empreendimento. 

Como é que você se tornou síndico?
Foi um processo natural. Eu acom-

panhei o projeto de construção desde as 
fundações, e estive na obra quase todas as 
semanas. No início o canteiro nem esta-
va cercado, o que me levou a brigar com o 
Helionei (engenheiro da MB). Acho que 
fui escolhido como síndico porque desde o 
início procurei conquistar melhorias para 
o condomínio.

Você tinha alguma experiência admi-
nistrativa?

Não, mas me esforcei no aprendizado. 
Peguei dados com o síndico Ronaib sobre 

a formação do condomínio do Imprensa 
I e estudei a Lei dos Condomínios e os 
dispositivos do Código Civil. E sempre 
procurei conversar com o morador que es-
tava chegando para esclarecer dúvidas, dar 
informações etc.

O que mais você aprendeu nesse pe-
ríodo?

Aprendi bastante sobre o relaciona-
mento com as pessoas. Um síndico deve 
saber ouvir os condôminos para mediar os 
interesses divergentes. Alguns condômi-
nos chegam a um prédio novo com muitos 
sonhos e expectativas, que acabam se frus-
trando, porque eles haviam pensado só nos 
direitos, sem levar em conta as obrigações. 
Também aprendi a negociar. Nós temos 
uma das menores taxas de condomínio em 
Águas Claras porque conseguimos nego-
ciar os preços diretamente com os forne-
cedores. Além disso, temos uma excelente 
parceria com a MB e com a Coohaj. 

O que você acha da idéia de o condo-
mínio organizar compras coletivas, de 
gêneros alimentícios, por exemplo, para 
conseguir melhores preços?

É difícil implantar isso na prática, por-
que, em geral, as pessoas ainda tendem a se 
isolar – chegam do trabalho e sobem para 
seus apartamentos para descansar, sem 
muito tempo de socialização. Mas, a partir 
do momento em que for possível ampliar a 
convivência, os interesses poderão ser agre-
gados. Nós já estamos organizando confra-
ternizações para quebrar barreiras. Uma de 
nossas moradoras está montando um siste-
ma para coletar e reciclar restos de óleo de 
cada apartamento, para fazer sabão. 

O Imprensa II andou tendo proble-
mas com a vizinhança, não foi?

O condomínio vizinho começou sem 

uma convenção, sem regras de convivência. 
Os vizinhos chegaram ao ponto de montar 
uma boate na área das churrasqueiras, sem 
hora para acabar as festas. Depois conse-
guimos nos entender com a síndica deles, 
que organizou o condomínio. Agora, temos 
uma relação respeitosa. 

Qual é a sua opinião sobre a Coohaj?
A Coohaj é uma das melhores coopera-

tivas do Distrito Federal. Tem uma trans-
parência muito forte nas atitudes, na ges-
tão fi nanceira, no processual. A gente tem 
condições de saber o que está acontecendo 
para poder resolver os problemas. 

Foto: Luiz Antônio
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Empréstimo do Bradesco garantirá entrega do Bloco G no prazo

E
m concorrida assembléia seccio-
nal realizada no dia 27 de setem-
bro, os cooperados do Bloco G 

aprovaram a contratação de empréstimo 
liberado pela direção do Bradesco, no va-
lor de R$ 4,5 milhões, para conclusão da 
obra até abril de 2007. 

O empréstimo, na linha do “plano 
empresário”, está sendo concedido à MB 
Engenharia e terá como garantia real to-
das as unidades do Bloco G, que deverão 
ser hipotecadas ao banco. Os valores de 
suas mensalidades passarão a ser deposi-
tadas numa conta-caução da MB, à qual 
a Coohaj terá acesso para acompanhar a 
movimentação. 

Os cooperados que tiverem quitado 
seus apartamentos poderão dar baixa na 
hipoteca assim que o habite-se for aver-
bado. Já os cooperados que tiverem saldo 
devedor após a carta de habite-se pode-
rão continuar com o plano de fi nancia-
mento da cooperativa ou optar por um 
fi nanciamento bancário. Nas duas hi-
póteses, quando a escritura for lavrada, 
a garantia hipotecária será transforma-
da em cláusula de alienação fi duciária, 
como já ocorre atualmente. 

O presidente da Coohaj, José 
d’Arrochela, explicou que a situação eco-
nômica do contrato de construção dos 

Residenciais Imprensa I e II continua 
bastante sólida do ponto de vista econô-
mico. O problema é o descasamento do 
fl uxo fi nanceiro com o cronograma físico 
da obra, o que difi culta a sua entrega até 
abril do próximo ano. 

Para concluir o Bloco G, serão neces-
sários mais de R$ 8 milhões, um volume 
de recursos que os cooperados não têm 
condições de antecipar, e que a operação 
de antecipação de recebíveis, já experi-
mentada em outros blocos do Imprensa 
I, não poderia resolver, porque só é pos-
sível viabilizá-la após o habite-se. A so-
lução para o problema foi encontrada no 
pedido do empréstimo do Bradesco. Os 
R$ 4,5 milhões a serem liberados pelo 
banco, somados aos R$ 2,6 milhões que 
os cooperados pagarão nos próximos 
meses, serão sufi cientes para a conclusão 
da obra no prazo.

Uma vantagem da operação com o 
Bradesco é que as custas fi nanceiras serão 
cobertas com os juros de 1% que a MB 
recebe dos cooperados com saldo devedor 
dos blocos já entregues. Portanto, os co-
operados do Bloco G não terão qualquer 
despesa extra.

Mais uma vez, a Coohaj busca alter-
nativas para complementar o sistema do 
autofi nanciamento em vigor.    

E
m decisão unânime, tomada em 

assembléia realizada no dia 28 

de setembro, os cooperados do 

Bloco A do Residencial Imprensa IV 

aprovaram a prorrogação da entrega 

da obra de novembro para fevereiro do 

próximo ano.

A decisão foi necessária porque não 

houve um aporte de recursos sufi ciente 

para a conclusão da obra no prazo esti-

pulado. Não se deve esquecer que gran-

de parte dos cooperados daquele bloco 

são oriundos da antiga Cohanovacap, 

cujos créditos virtuais ainda não foram 

totalmente compensados com os valo-

res pagos pelos novos cooperados. Para 

se ter uma idéia do problema, deve se 

registrar que a Coohaj fi cou devendo à 

MB Engenharia, no fi nal de setembro, 

R$ 782 mil em obras já executadas nos 

Residenciais Imprensa III e IV. Nesse 

caso, é como se a cooperativa estivesse 

gastando um cheque especial concedi-

do pela MB. 

O diretor da construtora, Marce-

lo Borba, explicou aos cooperados que 

mesmo uma injeção emergencial de 

recursos não poderia garantir a entre-

ga da obra em novembro. Mas garantiu 

que o Bloco A será entregue no fi nal 

de fevereiro, mantido o fl uxo fi nanceiro 

já planejado para o período. Ou seja, os 

cooperados não precisarão aportar va-

lores extras nos próximos meses. 

Nas próximas semanas, a MB discu-

tirá com a Coohaj os detalhes da cons-

trução do sistema de drenagem neces-

sário em todo o terreno do Imprensa 

IV. Os eventuais custos extras do proje-

to, não previsto originalmente, deverão 

ser discutidos em assembléia seccional 

daquele empreendimento.  

Entrega do Bloco A-IV prorrogada por três meses

No dia 26 de setembro, em solenidade 
bastante simples e descontraída, a Coo-
haj inaugurou a sede própria, localizada 
no Centro Multiempresarial, no Bloco O 
do Setor de Rádio e Televisão Sul.

Além de vários cooperados, dos 
funcionários e da diretoria da Coohaj, 
compareceram, entre outros, o dire-
tor Marcelo Borba e técnicos da MB     
Engenharia, representantes dos estan-
des parceiros CSN, Credibilidade e 
Objetiva, representantes dos Cartórios 
do 2º Ofício de Notas de Sobradinho 
e do Edifício Assis Chateaubriand, e 
do Cartório do 5º Ofício de Notas de     
Taguatinga, e a síndica do Centro Mul-
tiempresarial, Georgina Mandarino.

O presidente da Coohaj, José 
d’Arrochela, propôs um brinde a mais esta 
conquista de nossa cooperativa, que ele  
chamou de “a casa própria da Coohaj”.  

A nossa casa própria
Fotos: Luiz Antônio


