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A casa própria    
do seu carro

Cooperativa Habitacional dos Jornalistas

O 
estacionamento de au-
tomóveis em áreas pú-
blicas constitui um dos 

maiores problemas das me-
trópoles em todo o mundo, 
com viés de se agravar, e 
com poucas perspectivas 
concretas de solução.

A questão contempla 
duas carências fundamen-
tais, sempre presentes: 
espaço físico disponível 
cada vez menor, fruto do 
adensamento populacio-
nal gerado pela ganância 
da especulação imobiliá-
ria, principal inimiga e des-
truidora do planejamento 
urbano consciente, e a segurança 
pública, que tem insuficiências que 
todos conhecemos.

Brasília, concebida pelos gênios 
criadores de Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer, com aparente liberdade 
de riscar sobre a imensidão do cer-
rado virgem e plano, parecia estar 
imune a esses vírus. A ilusão durou 
pouco.

A precariedade da segurança de-

terminou a expansão do modelo de 
habitação coletiva de condomínios 
e residenciais,busca por proteção e 
privacidade no interior da cidadela 
medieval transportada para o século 
vinte e um.

O conceito norteou a concepção 
do Residencial Imprensa IV, assim 
como o Residencial Imprensa I, em 
2001, e  teve presente ainda um fe-
nômeno crescente, o da pluralidade 

de carros no interior da 
família.

Dessa forma, além da 
vaga de garagem vincu-
lada a cada apartamento, 
o projeto incluiu  outras 
vagas extras a serem dis-
ponibilizadas para os co-
operados.

Nosso estoque de 
apartamentos é zero há 
mais de um ano, mas ain-
da temos garagens por 
ocupar.

O momento de congra-
çamento natalino presta-
se bem para um presente 
familiar, a segunda vaga 

de garagem, antecipando a supe-
ração do dilema atual, ou futuro, de 
decidir qual ou quais carros deverão 
ser condenados a ficar permanente-
mente expostos à falta de espaço e 
segurança.

Acima de tudo, devemos buscar a 
proteção e conforto dos condutores 
desses carros em seus trajetos até o 
interior do condomínio e dos blocos.

 José d’Arrochela, presidente

Novo telefone da Coohaj: 4063-8989



2

As obras em Águas Claras Fotos: Luiz Antonio

 Imprensa III 
BLOCO A – No dia 10, a Caesb fez a 

vistoria para efetivar a individualização 
da medição de água dos apartamentos. 
Foram geradas algumas pendências téc-
nicas que já estão sendo corrigidas pelo 
Consórcio. Ficaram outras pendências 
porque a Caesb não pôde fazer os testes 
nos apartamentos que se encontravam 
fechados. Quando todas as pendências 
forem atendidas, haverá nova vistoria 
para implantação do serviço. 

BLOCO B – As alvenarias estarão con-
cluídas até o final do mês. Os contramar-
cos de alumínio estão em fase adiantada 
de colocação, assim como as instalações 
de água e de esgoto. As instalações da 
central de gás estão em andamento. O 
reboco interno foi iniciado e o externo 
terá início em janeiro.

 Imprensa IV

  

 Adquirimos um playground 
para crianças de 5 a 10 anos, 
que já  será instalado em janei-
ro próximo à guarita central do 
Condomínio. Também foram 
adquiridos brinquedos para 
crianças de 0 a 5 anos, que já 
estão disponíveis no salão de 
festas do Bloco E.  

Brinquedos 
BLOCO E – Programou-se a vistoria final e entrega das áreas comuns para o dia 22 de dezembro.   

Implantação
Foram concluídas as 

cortinas de contenção, 
as fundações e as obras 
de drenagem. Em janeiro 
será iniciada a execução 
das lajes dos mezaninos 
das garagens dos Blocos 
A, E e F.

BLOCO A – No final de novembro foi realizada a vistoria final das áreas comuns 
e os serviços foram recebidos pela comissão de moradores credenciada pelo Con-
domínio. 

BLOCO B – Foram retomadas as execu-
ções das estacas, que deverão ser concluídas 
até o final de janeiro, quando será concreta-
da a primeira laje dos pavimentos-tipos. 

BLOCO C – Já estão sendo executadas 
as estacas pré-moldadas com duas má-
quinas. A conclusão das fundações está 
prevista para fevereiro.

BLOCO D – Foi iniciada a cravação das 
estacas das fundações, prevendo-se a fi-
nalização para fevereiro.

BLOCO F - Até o recesso de Natal 70% 
das estacas das fundações deverão ser 
executadas. O Consórcio prevê a conclu-
são do serviço até o final de janeiro. 
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Entrevista

Pioneira entre os pioneiros
truiu um edifício de seis andares no 
Guará II e dois outros de três anda-
res em Sobradinho, com financia-
mento da Caixa Econômica Federal. 
Eu comprei um apartamento no 
Guará. Foi um sonho que realizei.  

Na segunda fase da Coohaj, 
você adquiriu um apartamen-
to no Imprensa I e, mais recen-
temente, outro no Imprensa 
IV. O que você acha da Coohaj 
e das conquistas de nossa coo-
perativa?

O segredo do sucesso da Coohaj 
está na oferta de imóveis a preços 
inferiores aos de mercado. Prova 
disso aconteceu com muitos co-
operados que hoje têm o aparta-
mento próprio quitado. Alguns até 
conseguiram adquirir mais de um 
imóvel, como é o meu caso. Nós só 
conseguimos esta façanha porque 
os preços foram realmente inferio-
res aos praticados pelo mercado e 
houve facilidades na aquisição des-
ses imóveis. Outro fator do sucesso 
da Coohaj é que ela investe no rela-
cionamento com o cooperado, pro-
porcionando-lhe bom atendimen-
to, que é muito profissional. Um 
terceiro fator desse sucesso está na 
efetiva participação dos seus coo-
perados.

É verdade que você ficou 
surpresa com o recebimento 
dos créditos que tinha no Fun-
do dos Pioneiros?

Sim, eu fiquei surpresa porque 
havia me esquecido que tinha esse 
direito. Também fiquei contente ao 
ser informada de que os detentores 
de cotas-partes do Fundo dos Pio-
neiros poderão utilizar seus saldos 
na aquisição de garagens extras ou 
transferi-los para outros empreen-
dimentos. A devolução desses cré-
ditos através de sorteios públicos 
também foi uma boa decisão ado-
tada pela cooperativa.    

A
lém de ser uma veterana no 
jornalismo brasiliense, Divi-
na Neusa de Queiroz é pio-

neiríssima da Coohaj, tendo par-
ticipado da cooperativa ainda 
na sua primeira fase, na década 
de 70. Há poucas semanas ela 
ficou surpresa ao ser lembrada 
de que tinha créditos a receber 
do Fundo dos Pioneiros do Resi-
dencial Imprensa I. Sem esperar 
pelo sorteio, resolveu aplicar sua 
parte no pagamento de presta-
ções e no reforço de acabamento 
do apartamento que adquiriu no 
Residencial Imprensa IV. Nesta 
entrevista, ela conta um pouco 
de sua carreira profissional e faz 
comentários sobre a sua antiga 
participação na Coohaj. 

Divina, conte um pouco da 
sua carreira.

Eu me formei pela Universi-
dade Federal de Goiás em 1980. 
Comecei a carreira como repórter 
da editoria de cidade no Jornal de 
Brasília naquele mesmo ano. Fui 
repórter especial do Correio Brazi-
liense, trabalhando como setorista 
nos Ministérios da Fazenda, Plane-
jamento, Transportes e Agricultura. 

Trabalhei também como repórter e 
redatora em vários outros veículos 
de comunicação, inclusive nas re-
vistas Brasil e Comércio Exterior, da 
Fundação Visconde de Cabo Frio, 
que circulou em mais de 150 paí-
ses, em cinco idiomas. Em 1988, fui 
assessoria especial do gabinete do 
governador do Distrito Federal e, 
depois, continuei na assessoria de 
imprensa do GDF. Prestei concur-
so para a Secretaria de Educação e 
permaneci no GDF por 15 anos, em 
assessorias e na coordenação de im-
prensa em várias secretarias. Apo-
sentei-me em 2004. 

 
Uma carreira longa!

Que continua até hoje. Em 1986, 
eu fundei o Jornal do Sudeste, que 
circula na Região da Estrada de Fer-
ro, em Goiás. Atualmente, edito esse 
jornal e estou concluindo mestrado 
em Educação e Comunicação, além 
de continuar fazendo trabalhos em            
jornalismo e assessora de imprensa.

Você é uma pioneira entre 
os pioneiros da Coohaj, tendo 
participado da cooperativa em 
sua primeira fase, não foi?

Naquela época, um grupo de jor-
nalistas buscava alternativas para a 
difícil situação em que se encontra-
vam, gastando, às vezes mais de 50% 
do salário com o aluguel. Decidimos 
então criar a cooperativa, que cons-



4

n  Jogos
A administração do Condomínio vai 

instalar uma área de jogos dentro do 
Salão de Múltiplas Funções. Aceitam-se 
doações de jogos, brinquedos infantis 
e aparelhos de ginásticas em bom esta-
do de conservação. O cooperado José 
Carlos Jr. doou duas mesas de totó. 

n  Novo telefone
A portaria tem agora um celular fixo 

(9987 8559) para facilitar a comunica-
ção com os moradores.

n Paciência com os novatos!
Os atuais atendentes da portaria 

são novatos que estão cobrindo as fé-
rias dos funcionários antigos. Vamos ter 
paciência com eles!

n Fresa final 
Em breve será terminada a coloca-

ção da fresa na rua principal para, de-
pois, se fixar os meios-fios. 

n Limite de velocidade
A melhoria das condições da rua 

principal lamentavelmente causou o 
aumento da velocidade dos carros e 
das motos. Temos que respeitar o limite 
de velocidade que é de 30km/h dentro 
do Condomínio.

n  Limpeza
Colabore com a limpeza, evitando 

colocar entulhos e podas de árvores 
nas ruas de acesso às chácaras. 

n  Inverno natalino 
As chuvas e uma considerável que-

da de temperatura estão dando ao 
Condomínio um clima de inverno. A 
administração vai aproveitar a situação 
para decorar a portaria com enfeites de 
Natal. 

Você já leu o editorial desta 
edição? Se ainda não leu, faça 
isso e adquira imediatamente 

a sua garagem extra. Cada gara-
gem extra do Residencial Impren-
sa IV custa 49,525 INCCs. Para o 
mês de dezembro o valor é de R$ 
19.288,11. O plano de pagamento 
pode ser negociado, mas em prin-
cípio será até o prazo restante do 
contrato do cooperado.

Garagem no Imprensa I

A garagem extra do Residen-
cial Imprensa I custa R$ 21.675,00. 
O valor está congelado porque 
o contrato com a construtora foi 
encerrado. O plano de pagamen-
to  também pode ser negociado, 
incluindo os créditos do Fuca, pró-
prios e/ou de terceiros.

 
Boleto único 

 Para facilitar o pagamento dos 
cooperados dos Blocos A e B do 
Imprensa III e do Bloco E do Im-
prensa IV, a partir de janeiro, será 
emitido um só boleto do Uniban-
co, com os valores das prestações 
e das taxas. 

Novo horário 

O horário de funcionamento da 
Coohaj continuará sendo de 9h às 
18h, mas, a partir do dia 5 de ja-
neiro, a cooperativa fechará para 
almoço às 12h, reabrindo para o 
atendimento aos cooperados às 
13h. A medida tem o objetivo de 
poupar os funcionários, melhorar 
os serviços e economizar recursos. 
Portanto, os cooperados precisam 

Adquira já uma
garagem extra!  

organizar suas visitas à Coohaj 
dentro do novo horário. 

Depósitos bancários 

Na edição anterior, informamos 
que os cooperados que precisam 
pagar suas prestações com urgên-
cia podem fazer isso através de de-
pósitos bancários identificados na 
conta 6043-7 da Agência 4037-1 
do Banco do Brasil. Mas, atenção, 
essa alternativa só vale para os co-
operados dos Blocos A, B, C, D e F 
do Imprensa IV. Os cooperados dos 
Blocos A e B do Imprensa III e do 
Bloco E do Imprensa IV só podem 
fazer seus pagamentos através do 
boleto do Unibanco. 

Recesso corrido

A administração da Coohaj en-
trará em recesso corrido ao meio-
dia de 24 de dezembro, retornan-
do às  atividades normais no dia 5 
de  janeiro. 

Novo telefone

A Coohaj tem novo número 
de telefone: 4063 8989.


