
Brasília, 27 de agosto de 2008 - n° 124

O quinto Residencial Imprensa 
Em setembro a Coohaj lançará 

o primeiro empreendimento 
habitacional em Samambaia. 

Que será o quinto de uma trajetória 
vitoriosa iniciada em 2001 com o Re-
sidencial Imprensa I, considerado mo-
delo em Águas Claras.

Em alguns aspectos constitui ex-
periência nova, a começar por ser a 
primeira fora de Águas Claras, onde 
já entregamos 11 dos 17 prédios con-
tratados e estamos com mais três em 
obras.

Para a estréia em Samambaia, a 
Coohaj lança agora em setembro o 
Residencial Imprensa V, onde a beleza 
se alia à funcionalidade para valorizar 
a qualidade de vida dos moradores.

Por se tratar de empreendimento 
de uma única torre, com 15 pavimen-
tos e quatro unidades por andar, se 
caracteriza por assegurar maior priva-
cidade e potencial de relacionamento 
entre as 60 famílias que ocuparão o 
condomínio.

Ao conjugar qualidade com preço 
diferenciado e acessível que só o coo-
perativismo viabiliza, o projeto cons-
titui excelente opção de moradia pró-
pria, com 60,20 metros quadrados de 
área privativa, incluindo dois quartos, 
varanda, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha, área de serviço e uma vaga de 
garagem.

Além disso, os moradores terão 
à sua disposição ampla área de lazer, 
com churrasqueira, academia de gi-
nástica e salão de festas.

Como fazemos sempre em nossos 
lançamentos, em primeiro lugar con-

vidamos os nossos associados para co-
nhecer o projeto e usar do direito de 
preferência na adesão ao empreendi-
mento, para si próprio ou para indica-
ção de parente ou amigo. Em ambos 
os casos, haverá um bônus de 2% sobre 
o valor da unidade.

É também uma excelente oportu-
nidade para os pioneiros investirem os 
valores referentes à fração ideal a que 
têm direito pelo encerramento do con-
trato do Residencial Imprensa I e II.

  José d’Arrochela, presidente
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As obras em Águas Claras Fotos: Luiz Antonio

n Imprensa III

n  Imprensa IV
BLOCO E – Após a instalação do hidrômetro geral e apro-

vação das instalações hidráulicas, não restou pendência para a 
emissão do habite-se da Caesb. As instalações elétricas também 
foram aprovadas e a CEB já emitiu o habite-se. Também já foi 
feita a vistoria final por parte da Administração de Águas Cla-
ras, o que motivou a autorização de chaves para os cooperados 
com urgência de mudança. 

BLOCO B - Foram concluídos os blocos de fundação e os 
poços dos elevadores do subsolo e também iniciadas as cortinas 
de contenção. No pavimento térreo foram iniciados os trabalhos 
para execução dos blocos de fundação.

BLOCO F - A área técnica do Consórcio realizou nova son-
dagem para redefinir o tipo de fundação (sapata, helicoidal ou 
estaca pré-moldada) a ser executado, sob a alegação de que o mé-
todo recomendado pelo projetista extrapolava os custos orçados. 

Após a emissão do habite-se da CEB e a aprova-
ção sem pendências das obras, pela Administração de 
Águas Claras, no dia 26, os cooperados do Bloco E do 
Residencial Imprensa IV que tiverem extrema urgência 
de mudar já podem tomar as seguintes providências: 

1) Agendar a mudança com o síndico Marcelo 
Brandão, pelo telefone 8123 7801;

2) Solicitar à CEB, pelo telefone 0800 61 0196, a 
ligação do relógio individual, informando o seguinte 
endereço: Residencial Imprensa IV, Bloco E, número 
do apartamento, Quadra 207, Lote 4, Águas Claras. 

3)  Atendidas as condições contratuais, retirar 
na Coohaj a autorização para pegar as chaves no 
escritório do Consórcio MB/João Fortes, com o 
engenheiro Glauber.

Informações adicionais com a atendente Viviane.

BLOCO A – No dia 15 foi emitido o habite-se da Caesb, o 
último que faltava das concessionárias. O consórcio solicitou o 
habite-se geral da Administração de Águas Claras. No dia 18, 
foi trocado o motor do portão que estava apresentando cons-
tantes defeitos. Atendendo à solicitação da síndica, as caixas 
dos correios foram embutidas, sem ônus para o condomínio.

BLOCO B – A concretagem da 13ª laje da estrutura foi 
programada para a última semana de agosto. Para setembro 
estão previstas outras cinco, ficando para outubro o término 
da estrutura com a execução da cobertura, casa de máquinas 
e reservatório superior. Paralelamente, estão sendo executadas 
as alvenarias e as instalações elétricas e hidráulicas. Também 
está sendo edificado o pavimento térreo, onde será alojada a 
administração da obra.

Cooperados do Bloco E IV já podem chamar o caminhão de mudanças

Pilares do Bloco B-IV
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Evite
incêndios 
• Não acenda fogueiras perto 

de vegetação
• Não queime lixo nem restos 

de poda
• Não faça queimadas contro-

ladas sem a presença dos funcio-
nários do condomínio, treinados 
pelo Corpo de Bombeiros. 

 Roçagem - Para aumentar 
a visibilidade e a segurança dos 
moradores, e evitar incêndios, a 
administração executou a roça-
gem dos lotes, principalmente 
daqueles próximos às residên-
cias. O serviço custou R$ 45,00 
por lote e será cobrado no bo-
leto.  

Churrasqueira – Mais conforto para os cooperados: a 
churrasqueira conta agora com mesas e bancos de concreto. 

Combate à poeira – Toda a via principal foi coberta com 
fresa de asfalto para diminuir a poeira nesta época de seca. 

Parquinho – O parquinho ganhou mais brinquedos, para 
a alegria das crianças. 

Seleção de lixo –  A administração adquiriu três contêi-
neres de 1.200 litros para facilitar a coleta de lixo. É necessário que 
os moradores separem o lixo seco do orgânico, depositando-os nos 
contêineres que estão na frente do portão da sede para evitar que 
sejam espalhados dentro do condomínio. 

Conselho – A reunião do 
Conselho Consultivo continua 
sendo realizada no último sábado 
do mês, às 15h, no galpão. Todos 
estão convidados. 
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Cooperado
é para sempre 

A partir da assembléia de encer-
ramento, com sobras, do pri-

meiro contrato de construção com 
a MB Engenharia, os cooperados 
dos Residenciais Imprensa  I e II 
já podem se desligar da Coohaj, 
caso queiram, passando à condi-
ção de ex-cooperados com crédi-
tos a receber. São créditos do Fuca, 
que estão aplicados nas garagens 
extras não comercializadas, e cré-
ditos da fração ideal dos pioneiros, 
correspondentes à carteira de re-
cebíveis e parte das garagens. 
O interesse da Cooperativa é pre-
servar o seu quadro associativo. A 
última alteração do estatuto da 
Coohaj contempla a possibilida-
de da permanência do cooperado 
da seccional que encerra contrato, 
interessado em outro projeto ha-
bitacional. Nesse caso, a taxa de 
suporte administrativo é de ape-
nas R$ 20,00. 
Partindo do pressuposto de que 
a maioria dos cooperados optará 
pela permanência, a Coohaj não 
cadastrou a cobrança da taxa de 
suporte administrativo do mês de 
setembro para os cooperados que 
já quitaram as suas unidades. Mas 
programou, para outubro, o cadas-
tramento de uma taxa trimestral 
de R$ 60,00.
 Aos que desejam se desfiliar da 
Coohaj, solicitamos entrem em 
contato com o atendimento, tanto 
para pedir a suspensão da cobran-
ça da taxa trimestral em outubro, 
como para solicitar a emissão do 
termo de desfiliação. 

Cobrança
pelo  boleto

Como já foi anunciado, as co-
branças das mensalidades não 

são mais automáticas no débito 
em conta. A partir de agosto, as 
cobranças estão sendo feitas por 
meio de boletos, com o venci-
mento no oitavo dia útil do mês. 

Com a mudança, a cooperativa 
passou a emitir a segunda via de 
boletos e dos boletos extras, para 
acerto de débitos, antecipações de 
pagamento etc. 

Os cooperados(as) que não 
receberem os boletos em casa até 
dois dias antes do vencimento 
devem procurar imediatamente 
a Coohaj para fazer o depósito 
identificado ou solicitar a emissão 
de segunda via. O não pagamen-
to na data prevista gera multas e 
juros.  

Atualize os seus dados cadas-
trais na Coohaj, pelo telefone 
3441-8181 ou pelo email para 
coohaj@coohaj.org.br

Atualize o seu cadastro!
Reiteramos o pedido para que todos os cooperados (as) atualizem os seus dados cadastrais 

na Coohaj, principalmente os endereços com o CEP, telefones e emails. O fim do débito auto-
mático em conta exige maior atenção no pagamento das prestações, que será feito por meio de 
boletos e que continuará a vencer no oitavo dia útil de cada mês.  

A devolução 
do Fuca

Em cumprimento à decisão da 
assembléia geral do dia 19 de 

julho, que aprovou o encerramen-
to do contrato de construção dos 
Residenciais Imprensa I e II, os 
cooperados do empreendimento 
se reuniram no dia 23 de agosto 
para debater as formas de devo-
lução do Fuca.  

No momento, os recursos es-
tão imobilizados no estoque de 
garagens extras não ocupadas. O 
Fuca individual dos cooperados 
representa um percentual de vaga 
de garagem. 

A Coohaj, assim como os 
dois condomínios, estão bus-
cando formas de viabilizar a 
liqüidez do Fuca. O princípio 
geral é a troca de 21.676 cotas-
partes da Coohaj, referentes 
aos créditos do Fuca, por uma 
vaga de garagem simples, ou 
43.352 cotas-partes por uma 
vaga dupla. 

Pioneiros discutem
recebimento da fração ideal

Os cooperados pioneiros dos Re-
sidenciais Imprensa I e II fo-

ram convidados para uma reunião 
no dia 30 de agosto, no auditório 
do Sindicato dos Jornalistas, para 
discutir alternativas para o rece-
bimento do saldo da conta fração 

ideal dos dois empreendimentos. 
A discussão é necessária porque 
parte do saldo da fração ideal de-
vida aos pioneiros está aplicada em 
garagens extras que não foram co-
mercializadas e parte na carteira de 
recebíveis até 2014. 


