
Cooperativa Habitacional dos Jornalistas

É per f e i t amente 
compreens íve l 

que qualquer pessoa, 
após comprar um bem 
e quitá-lo, se julgue no 
direito de não pagar 
mais um tostão. Seja a 
que título for.

E assim deve ser. 
A crescente consci-
ência coletiva sobre a 
cidadania e os direitos 
individuais tem feito 
surgir instrumentos 
para a defesa da tese, 
como o Procon e ou-
tros vários.

Para tanto, os in-
corporadores incluem 
nos custos das unida-
des habitacionais todos 
os itens possíveis e, além disso, a margem 
de lucro pretendida.

No modelo cooperativista, é diferente. 
Pela Lei do Cooperativismo (Lei  5.764 
de 16/01/1971), as cooperativas estão 
impedidas de ter  lucro, sendo obrigadas 
a apresentar, ao final de cada empreendi-
mento,  o balanço com a discriminação 
de perdas ou sobras, cabendo à assem-
bléia de encerramento dar destinação a 
esses valores.

1 - Pela impossibilidade de estabelecer 
com precisão a data de encerramento do 
empreendimento, os atos cooperativos de-
finem que a taxa de suporte administrativo 
seja paga até a assembléia final do empre-
endimento. Para diminuir o desconforto 
dos cooperados que, com os apartamentos 
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quitados, tinham que continuar pagando 
a taxa administrativa, suspendemos a sua 
cobrança, para compensação no encerra-
mento do projeto. As sobras , que foram 
incorporadas ao Fundo de Reserva (Fuca), 
seriam suficientes para cobrir o que deixou 
de ser pago, portanto sem onerar ninguém 
nos valores a receber do Fuca.

2 - Por outro lado, para podermos 
quitar o contrato com a MB Engenharia, 
primordial condição do encerramento do 
contrato,  utilizamos os recursos do Fuca 
para pagar os valores referentes ao custo 
das garagens não ocupadas, mas que inte-
gram o total da empreitada e foram criadas 
e aprovadas em assembléia como forma 
de baratear o custo  dos apartamentos. O 
fato gerou algumas incompreensões, entre 

os que não estiveram na 
assembléia, por não con-
siderar que a única opção 
possível seria criar uma 
taxa extra para quitar a 
dívida com a MB, e só de-
pois, marcar a assembléia 
e devolver o Fuca. O que, 
convenhamos, não seria 
muito inteligente.

3 – A exigência de se 
firmar o termo de desfi-
liação é do artigo 17 do 
Estatuto da Coohaj (“A 
desfiliação do coopera-
do se dará unicamente 
a seu pedido”) e visa, ao 
contrário do que alguns 
imaginam, proteger os 
direitos dos cooperados 
que, caso fossem auto-

maticamente desfiliados, e não fosse essa 
a sua intenção, estariam sendo eliminados. 
No caso presente, adicionalmente, é no 
termo de desfiliação que ficam expressos 
os direitos do ex-cooperado em relação ao 
Fuca e à fração ideal de terreno, quando 
for o caso. 

Temos perfeita consciência de que tudo 
isso faz parte do processo de crescimento e 
amadurecimento do processo cooperativo 
e que os eventuais desconfortos desapare-
cem celeremente desde quando o insatis-
feito se disponha a comparar os resultados 
finais obtidos na sua relação com a Coohaj 
e a realidade do mercado imobiliário de 
Brasília.

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

C
om a presença dos três diretores da Coohaj, aconteceu no dia 11 o café da manhã do 
Bloco B do Residencial Imprensa IV.

Os cooperados foram esclarecidos sobre o ritmo da obra. O engenheiro responsável, 
Max Valarezo, explicou que, com a concretagem de quatro lajes por mês, a partir de no-
vembro, será plenamente possível entregar o edifício em dezembro de 2009. 

Como a alvenaria acompanhará a execução das lajes, é preciso concluir o processo de 
escolha das plantas o mais rapidamente possível. No momento estão faltando 12 opções. 
A Coohaj ampliou o prazo para que esses cooperados façam a sua escolha até o dia 27 de 
outubro. 

Café da manhã do Bloco B-IV 

Imprensa IV
n BLOCO C – Foram executados o 

nivelamento do terreno e o gabarito do 
obra. No momento estão sendo locados 
os pilares para o início das fundações.

n BLOCO B - O consórcio continua 
aguardando a chegada da máquina para a 
conclusão das estacas. Foi edificada a laje 
do subsolo e parte das formas e ferragens 
de pilares e lajes do térreo.

Imprensa III 

A  Administração de Águas Claras as-
sinou,  no dia 14 de outubro, o habite-

se do Bloco E do Residencial Imprensa IV. 
Os cooperados interessados em obter 

financiamento bancário já podem entre-
gar para a C oohaj as Cartas de Crédito 
aprovadas pelo Unibanco, para  dar pros-
seguimento ao contrato de confissão de 
dívidas e ao processo de financiamento.  

O Consórcio tem 90 dias para ob-
ter a Certidão de Nada Consta do INSS 
(CND), requisito indispensável para o 
pedido de averbação do habite-se no Car-
tório de Registro de Imóveis, que tem 20 
dias para concluir o processo. Só com a 
averbação é que poderão ser escriturados 
os apartamentos, que estão hipotecados ao 
Unibanco como garantia do empréstimo.

Segundo as cláusulas contratuais, a 
partir de novembro, além da variação do 
INCC, serão cobrados juros de 1% ao 
mês sobre o saldo devedor. Os juros são 
calculados pela Tabela Price. 

Maiores informações com as aten-
dentes da Coohaj.

Saiu o habite-se do Bloco E 

n BLOCO E – a Administração de 
Águas Claras liberou o habite-se no dia 
14 de outubro (ver nota na página 4). 
Prosseguem as entregas dos apartamen-
tos.

n BLOCO F - Estão previstas para o 
dia 3 de novembro o início da fundações 
em estacas pré-moldadas.

n IMPLANTAÇÃO - Estão sendo 
construídas as sapatas, tubulões e pilares 
das estruturas das garagens térreas e dos 
mezaninos dos Blocos A, E e F.

n BLOCO B – Executada no dia 22 a 
laje de cobertura, restando apenas o reser-
vatório superior e a casa de máquinas dos 
elevadores para a conclusão da estrutura 
de concreto. O término das alvenarias está 
previsto para o final de novembro. Já foram 
iniciadas as colocações dos contra-marcos 
de alumínios.

D’ Arrochela
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Entrevista

A voz da experiência
E

ste mês conversa-
mos com Júlio Cé-

sar de Morais Cazorla, 
47, que desde julho 
assumiu a responsabi-
lidade pelas obras do 
Residencial Imprensa 
III. Experiente e mui-
to tranqüilo, Júlio tem 
conseguido, com de-
senvoltura, equacionar 
os problemas daquele 
canteiro, mais nume-
rosos do que os de 
qualquer outra obra da 
Coohaj.         

Você veio de onde?
Vim de Goiânia, 

em março deste ano.
Formou-se quan-

do? 
Formei-me pela 

Universidade Federal 
de Goiás, em 1984, na 
mesma turma do Mar-
celo Borba.

Conte um pouco de sua carreira.
Estagiei na Engel, onde iniciei 

carreira de projetista de instalações 
hidráulicas, e aprendi os primeiros 
passos de gerenciamento de obras. 
Por lá fiquei cerca de sete anos, sen-
do três como estagiário e quatro como 
engenheiro. Quando saí, iniciei car-
reira solo em projetos de instalações, 
tendo elaborado inúmeros projetos 
de instalações hidráulicas prediais. 
Em 1992, fui convidado pela empresa 
LCM para gerenciar algumas obras e 
coordenar o departamento de enge-
nharia. Em 1995, fui efetivado como 
diretor técnico daquela empresa, car-
go que ocupei até o ano 2000. Ao final 
daquele ano, fundei a Serra Dourada 
Engenharia, pela qual executei várias 
obras importantes em Goiânia.  Em 
março deste ano, fui convidado a tra-
balhar pela MB Engenharia. 

Quando entrou no Consórcio?
Em 10 de julho.
Você já havia trabalhado em obras 

de cooperativa?
Não.
Você acabou enfrentando alguns 

problemas no Residencial Imprensa 
III, mas tem sabido encontrar solu-
ções dialogando com os moradores. 
Como você avalia o seu trabalho? 

Estamos tentando resolver tudo 
com muita calma. O engenheiro  é 
treinado para resolver problemas de 
toda ordem, técnicos ou não, e isso 
envolve saber lidar com pessoas. Não 
acho que faço nada demais. O tempo 
nos ensina muita coisa, e estou somen-
te aplicando o que aprendi, da melhor 
forma possível.

O que pode ser feito para melho-
rar a prestação de serviços aos mora-
dores por parte do Consórcio?

 Talvez abrir um canal de suges-
tões aos moradores, para procurarmos 
identificar melhor as suas necessida-
des e anseios.

 Tem sido uma experiência e tan-
to, não é? 

 Tem sido uma experiência impor-
tante para mim esta passagem pela 
obra da Coohaj. Espero atender às ex-
pectativas de todos e desenvolver um 
bom trabalho, entregando um produto 
de qualidade.

n Furto - Foram furtados cerca de 
400 metros de fios elétricos dos postes 
que ficam perto da entrada do condomi-
nio, o que deixou a portaria às escuras. 
Algumas chácaras dos arredores tam-
bém sofreram ataques de ladrões. A ad-
ministração redobrou os cuidados com 
a segurança e pede maior atenção por 
parte dos moradores.  

n Telefone - Nas próximas semanas 
um telefone fixo estará à disposição na 
portaria, para facilitar a comunicação 
com os moradores. 

n Fresa - Continua o serviço de co-
bertura da rua principal com fresa. 

n Árvores - A administração vai 
aproveitar a chegada das chuvas para 
plantar cítricos e árvores típicas do cer-
rado. A recuperação de nossas chácaras 
depende das ações de todos. 

n Conselho - A reunião do Conse-
lho Consultivo acontece no último sá-
bado de cada mês. Todos os cooperados 
estão convidados.
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Unimed reajusta mensalidades

A Coohaj está buscando fazer novos 
convênios para beneficiar seus as-

sociados. Mas continuam em vigor nada 
menos do que 51 convênios, cobrindo di-
versos produtos e serviços: equipamentos e 
acessórios para automóveis; academias de 
ginástica; salões de beleza; escolas e facul-
dades; cursos de idiomas; fazendas hotéis; 

os associados à Coohaj, interessados em 
adquirir unidades do novo empreen-

dimento da cooperativa em Samambaia, 
terão bônus de 2% sobre o custo dos apar-
tamentos.

Também terão direito ao bônus os coo-
perados que indicarem à Coohaj um novo 
associado.   

Porém, para obter o benefício, o coope-
rado tem que se dirigir diretamente à Coo-
haj, sem utilizar, em nenhuma hipótese, os 
serviços dos adesionistas para a formaliza-
ção do seu novo ato cooperativo ou o do 
seu indicado.

Os cooperados pioneiros do Imprensa I 
e Imprensa II poderão usar parte do crédito 
da fração ideal no plano de pagamento.

O novo empreendimento da Coohaj, 
com o nome de Residencial Imprensa 5, 

conforme deliberação da assembléia ge-
ral de encerramento do contrato dos 

Residencial Imprensa I e II, realizada no 
dia 19 de julho, ficou estabelecido que os 
cooperados daqueles dois projetos poderão 
manter-se filiados à Coohaj, mesmo se não 
se ligarem de imediato a um novo empre-
endimento. 

A única condição é o pagamento de uma 
taxa de suporte administrativo diferenciada, 
no valor de R$ 20,00 mensais, a ser cobrada 
a cada trimestre, no montante de R$ 60,00.

A principal vantagem de o cooperado 
manter-se filiado é o direito de, por ocasião 
de sua nova vinculação a um empreendi-
mento, ter um bônus de 2% sobre o custo 
do novo apartamento. Os benefícios dos 
convênios são as outras vantagens dos coo-
perados permanentes.

Como essas informações foram ampla-
mente divulgadas na página eletrônica e no 
Boletim Coohaj, a direção da cooperativa 
encaminhou, com vencimento em outubro, 
o primeiro boleto com a cobrança das taxas 
de suporte administrativo de agosto, setem-
bro e outubro, no valor total de R$ 60,00.

Evidentemente, os cooperados que não 
quiseram manter seu vínculo com a Coohaj 
não foram obrigados a pagar esse boleto. 
Em contrapartida, esses cooperados devem 
formalizar o pedido de desfiliação e assinar 
o respectivo termo.

Do termo de desfiliação consta o valor 
do crédito do Fundo de Reserva (Fuca), 
cujo montante, conforme ficou esclarecido 
e aprovado na assembléia de 19 de julho, 
encontra-se aplicado em garagens extras 
ainda não comercializadas e, por essa razão, 
está congelado desde julho.

Portanto, o saldo do Fuca de cada co-
operado é expresso numa percentagem de 
uma vaga de garagem extra, avaliada em R$ 
21.000,00.

A devolução do Fuca de cada cooperado 
não tem prazo determinado pois depende 
da realização das vendas das garagens extras. 
Entretanto, os cooperados poderão, entre si, 
encontrar soluções criativas para receber os 
seus saldos mais rapidamente. 

A
pós o primeiro ano de vigência, os cooperados que têm plano 
de saúde da Unimed terão 16% de reajuste em suas parcelas 

mensais. Os novos valores, negociados pela diretoria da Coohaj, 
serão lançados no boleto que vence no dia 12 de novembro. Ini-
cialmente, o reajuste proposto pela Unimed era de 32%. 

A Coohaj e a Unimed se comprometeram a fazer campanha 

Convênios em vigor

Cooperados têm bônus de 
2% em novo lançamento

que vai ser construído em Samambaia, será 
lançado nos próximos dias no canteiro de 
obras em Samambaia, onde já foi instalado 
o estande de adesões.  

Com a implantação do Residencial Im-
prensa 5 em Samambaia, a Coohaj estará 
repetindo naquela cidade o grande êxito 
que obteve com os seus primeiros quatro 
residenciais em Águas Claras.

Com traços modernos e acabamentos 
de alto desempenho, a construção do Re-
sidencial Imprensa 5 valoriza a arquitetura 
funcional e a qualidade de vida de seus mo-
radores. Esta é uma oportunidade para os 
cooperados que pretendem trocar de apar-
tamento ou fazer um investimento seguro. 

Antes mesmo do lançamento,  oito das 
60 unidades do bloco  já foram reservadas 
por cooperadas da Coohaj

Esclarecimento 
sobre a desfiliação

de esclarecimento sobre o uso indiscriminado do plano de saú-
de, pois quanto maior a despesa, maior é o valor da mensalidade. 
Além disso, é necessário aumentar o atual número de filiados ao 
convênio, o que pode trazer benefícios a todos. 

Para se informar e aderir ao plano, os interessados devem procurar 
na Unimed as atendentes Roberta ou Leide, no telefone 3319 2000.

hotelaria e turismo; farmácias; lojas de rou-
pas masculinas e de esportes; loja de brin-
quedos; laboratórios de exames clínicos; 
serviços odontológicos; clínicas de estética; 
plano de saúde da Unimed; Cartão ClubIn  
e o programa do Sesi. 

Acesse no site da Coohaj (www.coohaj.org.
br) informações sobre todos esses convênios. 
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