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Cooperativa Habitacional dos Jornalistas

Pela primeira vez, desde que 
lançamos os nossos empreen-
dimentos em Águas Claras em 

2001, a variação do índice de infla-
ção específica da construção civil, o 
INCC, da Fundação Getúlio Var-
gas, deu negativa: menos 0,25%.

O que significa a correspondente 
redução de 0,25% em nossos com-
promissos financeiros com a coope-
rativa que forem pagos no mês de 
maio.

O fato, inusitado, merece come-
moração já que constitui um alívio 
financeiro, não só pela redução, mas 
por não ter havido aumento.

Podemos esperar que o cenário 
mais provável para um futuro pró-
ximo seja o de bom comportamento 
dos preços da construção civil, con-
tribuindo para facilitar os pagamen-
tos e assegurar o ritmo das obras.

Por outro lado, vamos buscar 
uma negociação com o consórcio 
de construtoras com o objetivo re-
verter para os cooperados a econo-
mia gerada pela redução do IPI na 
construção civil, que é o objetivo 
pretendido pelo governo ao criar a 
medida.

Neste contexto, é possível afir-
mar, no momento, que temos razo-
áveis chances de atravessar a grave 
crise econômica mundial com rela-
tiva tranqüilidade, sobretudo quan-

PRESTAÇÃO MAIS BARATA? 
SERÁ POSSÍVEL? 

do constatamos que o seu estopim 
foi justamente a bolha do mercado 
imobiliário americano, com impac-
to atômico na construção civil, ir-
radiando para os demais setores da 
economia.

Evidentemente, temos a nos 
rondar o fantasma do desemprego, 
possível em todo período de crise, 
que oxalá seja possível exorcizar. 

Estamos confiantes, inclusive 

lançando neste momento o Resi-
dencial Imprensa 5.

Finalmente, vale lembrar que o 
momento é muito oportuno para 
quitar “com desconto” eventuais 
débitos e, sobretudo, para antecipar 
compromissos a vencer, aproveitan-
do o surpreendente INCC negativo, 
que vale até o final de maio.

José d`Arrochela, presidente
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As obras em Águas Claras
 IMPRENSA III

 IMPRENSA IV

BLOCO A - Está em fase fi nal o servi-
ço de instalação das ventilação das lixeiras. 
Para concluir, está faltando a colocação dos 
ventiladores.

BLOCO B - No dia 25 de abril será exe-
cutada a nona laje do pavimento tipo. Em 
maio, estão programadas mais quatro lajes, 
paralelamente estão sendo executadas as 
alvenarias. No momento, atingimos quatro 
pavimentos e foram iniciadas as prumadas 
hidrossanitárias.

BLOCO A - Foi realizada neste mês 
a vistoria final pela CAESB para im-
plantação da individualização da medi-
ção de água.

BLOCO C - Até o fi nal deste mês, 80% 
dos blocos de fundação estarão concluídos. 
Em maio, está programada a 1ª laje. 

 
BLOCO D - Em abril foram executadas 

as últimas estacas das fundações. Em 
maio, serão iniciadas as escavações dos 
blocos.

Os cooperados do Bloco F do 
Residencial Imprensa IV devem 
comparecer à Coohaj, até o dia 
30 de abril, para assinar o termo 
de opção de planta de seus apar-
tamentos. 

Além de escolher uma das qua-
tro alternativas de plantas (leiaute 
original e três variantes), os coope-
rados podem também pedir o ni-
velamento do piso da varanda em 
relação ao piso da sala.

Como já é sabido, o aparta-
mento de quem não fi zer a esco-
lha, impreterivelmente, até o dia 
30 de abril será construído na 
confi guração original. A Coohaj já 
enviou e-mails aos interessados e 
divulgou esta nota no site.

BLOCO B - Os trabalhos seguem em 
ritmo acelerado, neste mês os serviços 
externos, como rebocos e implantação 
foram prejudicados pelas constantes 
chuvas. 

Foram iniciados os serviços de colo-
cação de tomadas e interruptores, por-
tas internas de madeira e cerâmicas nas 
fachadas.

Estão em fase fi nal a colocação de ce-
râmicas de pisos e paredes, reboco inter-
no do hall, forro de gesso, fi ação elétrica 
e disjuntores.

Já foram executados 50% das banca-
das de granito nos banheiros e cozinhas.

A colocação das esquadrias de alu-
mínio deverá ser iniciada até o fi nal 
deste mês.

É hora de escolher as 
plantas do Bloco F
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 BLOCO E - Para o dia 28/4 está agenda-
da a vistoria da Caesb para implantação do 
sistema de medição individual de água.

 
BLOCO F - Como já estava previsto, no 

dia 29/4 será executada a 3ª laje, (mezanino 
e dois pavimentos tipos). Para maio, estão 
previstas mais quatro lajes. 

Estão em andamento os serviços nas 
áreas comuns do térreo, fundações dos 
muros e impermeabilização da piscina.
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Entrevista

O engenheiro residente Glaidis-
tones Rodrigues Ferreira, res-
ponsável pela obras do Resi-

dencial Imprensa III, mineiro de 
Paracatu, é um tocador de obras. 
Desde que chegou a Brasília,no 
ano 2000, vive em Águas Claras: 
“Uma cidade que ajudo a cons-
truir e pela qual tenho uma gran-
de admiração”. Desde que ingres-
sou na profissão, Glaidistones é 
funcionário da MB Engenharia, 
“empresa que me abriu a primeira 
porta e onde adquiro conhecimen-
tos e experiência”.

Glaidistones, como ele mesmo 
diz, é “quase casado”, só está de-
pendendo da engenheira Cristina 
Barros aceitar o seu pedido de ca-
samento.

 
Onde você estudou engenharia?  
Fiz o curso de engenharia civil na 

cidade de Passos, Minas Gerais, de 
1995 a 2000.

A união é motivadora

Em que estágio se encontram as 
obras do Imprensa III? 

Estamos em fase de acabamento, 
executando os serviços de revesti-
mento cerâmicos, assentamentos de 
bancadas, assentamento de esquadrias 
de madeira (portas), iniciaremos o as-
sentamento das esquadrias metálicas 
(porta e janelas) na primeira semana 
de maio, pinturas e outros.

  
Podemos garantir que no dia 30 

de maio o bloco B do Imprensa III 
será entregue? 

Estamos trabalhando para termi-
nar o empreendimento no final de 
maio.

Aqueles cooperados que tiverem 
que mudar por motivo de urgência 
podem ficar tranqüilos? 

A conclusão do empreendimento 
está prevista para o final de maio. Du-
rante esse mês iniciaremos as vistorias 
com as concessionárias locais (Caesb, 

CEB, Corpo de Bombeiros etc), mas 
antes da ocupação, temos que ter o 
documento de habite-se emitido pela 
Administração de Águas Claras, e o 
documento de entrega das chaves 
emitido pela Coohaj. Somente com 
esses documentos poderemos fazer as 
entregas das chaves.

  
As áreas comuns dos blocos A e B 

estarão concluídas? O que falta para 
essa conclusão? 

As áreas comuns terão seu término 
juntamente com os apartamentos do 
bloco B.

Como é trabalhar para uma coo-
perativa habitacional?  

É motivador quando se tem um 
grupo de pessoas unidas com o mes-
mo objetivo, sabendo nós que para a 
maioria é a realização do sonho da 
casa própria. É gratificante estar par-
ticipando da realização desses sonhos. 
Trabalhar  com a Coohaj está sendo 
uma nova experiência, um aprendiza-
do. O contato direto e o trabalho da 
fiscalização e da  diretoria da Coohaj 
faz o diferencial . As reuniões sema-
nais onde discutimos e solucionamos 
problemas, dão mais velocidade e qua-
lidade na execução da obra.  

O que os cooperados da Coohaj 
podem esperar com a entrega do 
Bloco B? 

Um empreendimento belo e com 
qualidade. Aproveito este espaço para 
agradecer aos que são os verdadeiros 
artistas, a minha equipe: o engenhei-
ro Rodrigo Cuevas, o administrativo 
Jailson, os mestres: Adelício, Paulo, 
João Carlos, José Nilton, toda equi-
pe de produção (pedreiros, ajudantes, 
pintores etc), José Wilson (Irmão), 
Mateus e o pessoal do Imprensa IV 
pelo empenho, comprometimento e 
vontade de concluir esse empreendi-
mento. Ao fiscal João Del Frari e ao 
gerente Fernando Martins pela con-
fiança no nosso trabalho.
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Novo telefone  e  fax

 Containeres
Aumentamos a área onde fi cam os 

containeres (passamos de dois para três 
unidades). Construímos um novo piso 
de concreto, o que vai facilitar a manobra 
dos caminhões que entram para recolher 
o lixo na rua principal do condomínio.

 Aluguel
Alugamos a casa na chácara 847 D 

com obrigação do inquilino em manter 
a conservação do imóvel. O locatário se 
responsabiliza, à sua custa e sem direito 
a indenização ou retenção, por todos os 
concertos, pinturas, reparos e/ou substi-
tuição de peça.

             

 Lixo
É vedado aos moradores e a seus 

convidados lançar detritos de qualquer 
espécie nas áreas de uso comum ou em 
outras unidades autônomas. Lixo, entu-
lhos, podas de árvores e restos de obras 
devem ter tratamento adequado para 
evitar multas e problemas entre vizinhos 
e com a administração.

 Velocidade
A rua principal após operação tapa 

buracos fi cou trafegável. No entanto, 
pedimos aos motoristas que diminuam 
a velocidade. 

 Conselho
A reunião do Conselho Consultivo 

continua sendo realizada no último sá-
bado do mês, sempre às 15h. O quorum 
está muito baixo e a reunião é do inte-
resse de todos.

 Assembléia geral
Após a Assembléia Geral Ordinária 

da Coohaj, será convocada uma assem-
bléia da Seccional Condomínio Palmas 
do Lago Oeste. Aguardem! 

Os interessados em aderir ao Projeto 
Imprensa 5, de Samambaia, já podem 
procurar a Coohaj para se inscrever. 

São 60 apartamentos de 2 quartos, com 60 

A Unimed informa aos nossos coopera-
dos que, em atendimento ao órgão regula-
dor, o Hospital Santa Luzia e o Hospital do 
Coração deixaram de fazer parte dos pro-
dutos com acomodação em apartamento. 

A Unimed informa também que o 
Incor/DF - Fundação Universitária de 

A concorrida assembléia dos coope-
rados dos Residenciais Imprensa III e IV, 
realizada no dia 4 de abril, tomou decisões 
que resultarão em importantes melhorias 
nos dois condomínios.

Em primeiro lugar, foram aprovadas as 
mudanças propostas pela comissão lidera-
da pelo síndico Pablo Monte ao memorial 
descritivo do Imprensa III, cujos custos, 
após negociação da Coohaj com o Con-
sórcio, deixarão de ser repassados para os 
cooperados. As alterações foram apresen-
tadas para otimizar e dar mais conforto aos 
espaços de convivência do condomínio. 

Mais informações no site:  www.coohaj.org.br

A direção da Coohaj tem a expecta-
tiva de obter o habite-se do Bloco B do 
Residencial Imprensa III até o mês de 
maio. Os cooperados em dia com as suas 
obrigações, e que preencherem as regras 
previstas no ato cooperativo, combinadas 
com as regras do Unibanco, poderão re-
ceber imediatamente a autorização para 
apanhar as chaves de seus apartamentos. 

Detalhes dessas condições - que foram 
anunciadas na assembléia geral do dia 4 
de abril - podem ser obtidas com a Ra-
quel e, no atendimento, com Viviane ou 
Débora, ou ainda no site da Coohaj www.
coohaj.org.br

Com fi nanciamento da CEF:

Sinal R$ 5.026,60 em até 4 parcelas
Quatro intermediárias de R$ 2.716,21
30 parcelas mensais de R$ 352,10
Valor do fi nanciamento Caixa R$ 99.210,97
Valor total da unidade: R$ 125.664,97

Autofi nanciamento:

Sinal de R$ 12.566.50
8 intermediárias R$ 2.513,30
47 mensais de R$ 1.256,64
Reforço de acabamento R$ 33.929,54
Valor total da unidade: R$ 125.664,97 

Tabela de custos, referência abril de 2009*:

Imprensa 5 em Samambaia
m². Lembramos que o cooperado ativo tem 
direito a um bônus de 2% sobre o valor da 
unidade, desde que procure diretamente a 
Cooperativa.

Unimed não cobre mais apartamentos em 2 hospitais
Cardiologia passará a integrar sua rede 
credenciada. 

O Incor atende a todos os contratos 
(planos básico, especial e executivo) e a co-
bertura abrange Pronto Socorro, Urgência 
e Emergência, Internação Apartamento/ 
Enfermaria. 

Imprensa III e IV tomam 
importantes decisões

Condições para liberação
de chaves do Bloco B-III

Criada taxa para cobrir despesas de cartório
A direção da Coohaj instituiu uma taxa 

de R$ 150,00 para providenciar, no lugar 
do cooperado, documentos em cartórios e 
órgãos do GDF. Conforme o Estatuto, 
a obrigação de cuidar da legalização dos 
apartamentos na Secretaria da Fazenda 
e nos cartórios é dos cooperados. As-
sembléia Geral que alterou o regimento 
interno da Coohaj autorizou a direto-
ria a instituir a taxa, única, para aqueles 
cooperados que optarem pelos serviços do 

despachante da Cooperativa. 
Para continuar realizando esse ser-

viço essencial no lugar dos cooperados, 
a direção da Coohaj decidiu cobrar a 
taxa de R$ 150,00 daqueles que pre-
ferirem que a Coohaj execute o traba-
lho cartorial e/ou junto ao GDF. Esse 
serviço será cobrado a partir de maio 
tendo em vista o expressivo aumento 
das despesas com o motoboy, que é ter-
ceirizado.  

A Coohaj tem novos
números de 

telefone: (4063-8989)
e fax (3036-9126)

* Corrigida mensalmente pela variação do INCC


