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Hora de comemorar, fes-
tejar, agradecer, em 
família.

Dar um balanço no 
Ano que se encerra e 
planejar o que se avi-
zinha.

Assim é, também, 
em nossa coopera-
tiva.

Este está sendo 
um ano emblemáti-
co p  ara a entidade, 
afinal completamos 
duas décadas de exis-
tência e temos orgulho 
do muito que foi possí-
vel realizar, graças ao fan-
tástico corpo de associados 
de que dispomos.

Entre as passagens mar-
cantes a serem lembradas, cabe 
ressaltar a diversificação da área 
de atuação da Coohaj, que lan-
çou o seu primeiro empreen-
dimento em Samambaia, com 
grande sucesso e já no final das 
adesões às unidades disponibi-
lizadas. 

Com esta iniciativa, inaugu-
ramos um ciclo de lançamentos 
com financiamento bancário, da 

É Natal

Caixa Econômica Federal, no 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. Com isso, os cooperados 
poderão financiar a sua casa pró-
pria em até 30 anos.

Outra seccional aprovada em 
assembléia, a do Gama está às 
vésperas de se tornar realidade. 
Terreno viabilizado e um belo 
projeto arquitetônico concluído, 
em fase final de aprovação pela 

Administração Regional, com ex-
pectativa de breve lançamento, com 

apartamentos de 2 e 3 quartos.
Outro marco foi a entrega 

do Bloco B do Residencial 
Imprensa III, e com isso 
a conclusão de mais um 
empreendimento.

Totalizando 3  pro-
jetos entregues, dos 4 
contratados.

Olhando em frente, 
para 2010, a inabalável 

disposição de concluir e 
entregar, no menor pra-

zo possível, os 4 últimos 
Blocos do total de 17 con-

tratados, o primeiro já em 
fevereiro, o Bloco B do Resi-

dencial Imprensa IV.
Consolidar Samambaia e lan-

çar o Residencial do Gama são 
outras prioridades, em paralelo 
com os esforços diuturnos para 
o fortalecimento e disseminação  
dos princípios e fundamentos do 
cooperativismo, uma real e pro-
missora alternativa para a conse-
cução do sonho da casa própria a 
preços justos.

José d´Arrochela, presidente
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As obras em Águas Claras e Samambaia
n IMPRENSA  III

IMPLANTAÇÃO
Será executada a laje da junta K 

(atrás do Bloco A). Para atender as ne-
cessidades dos moradores do Bloco E, 
durante a execução desses serviços, es-
tão sendo criadas vagas de garagem no 
subsolo da junta L, já executada. 

No final de novembro realizou-se a 
vistoria final das áreas comuns, que ge-
rou quatro pequenas pendências, já so-
lucionadas. A comissão de recebimento 
e o condomínio acertaram que as infil-
trações nas garagens do subsolo serão 
tratadas após o período das chuvas.

n IMPRENSA  IV

BLOCO B - O reboco interno será conclu-
ído até o final do mês. A finalização do 
reboco externo levará um pouco mais de 
tempo. Em execução os revestimentos 
cerâmicos, vários apartamentos foram 
concluídos, inclusive com  rejuntamento. 
A fiação elétrica dos apartamentos está 
sendo concluída bem como o gesso-cola 
dos tetos. Pross eguem os trabalhos de 
massa corrida e de pintura dos aparta-
mentos. Já foram realizadas a drenagem 
do térreo e as alvenarias.

BLOCO C – Até o final deste mês será exe-
cutada a terceira laje do pavimento-tipo

BLOCO D - Em novembro foi executada a laje do subsolo e até o dia 31 deverão estar 
concretadas três lajes do pavimento-tipo.

BLOCO F - Prosseguem os trabalhos do 
reboco interno, gesso-cola nos tetos, 
gesso-placa nas cozinhas e banheiros,  
fiação elétrica e massa corrida nas pare-
des. Foi iniciado o revestimento cerâmi-
co das paredes das cozinhas e banheiros, 
e também o reboco externo. A coloca-
ção dos contra-marcos de alumínio será 
concluída até o final do mês.

IMPRENSA 5
Nos primeiros dias de dezembro 

foi executada a quarta laje do pavi-
mento- tipo, estando programada 
mais uma no decorrer deste mês. 
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Entrevista  

Uma professora escolada
em cooperativismo

Há poucos dias, a pro-
fessora Luzia Ma-
ria Costa Ribeiro, do 

Bloco D do Imprensa IV,  
procurou a Coohaj para ad-
quirir uma garagem extra. 
Consciente de que o pro-
blema de estacionamento 
só está aumentando, Luzia 
acha, com razão, que fez um 
ótimo investimento. Apro-
veitamos a oportunidade 
para conversar sobre a expe-
riência dela na cooperativa. 

De onde você veio e quan-
do chegou em Brasília?

Eu sou natural do municí-
pio maranhense de Bequimão, 
mas saí de São Luís, onde morava. Uma 
amiga me trouxe para passar férias. 
Chegando aqui, resolvi ficar. Brasília 
não é o Rio, mas também é uma cidade 
maravilhosa. Vim em busca de sonhos 
– ter um emprego, continuar meus es-
tudos, conquistar uma vida melhor. 

Qual é a sua profissão?
Eu sou professora do ensino fun-

damental. Sou normalista, formada no 
Liceu Maranhense. Quando vim para 
cá, comecei a trabalhar no comércio. 
Estudei e passei num concurso do an-
tigo DASP (Departamento Adminis-
trativo do Serviço Público), em 1983. 
No mesmo ano passei no vestibular de 
Pedagogia da Faculdade Católica. De-
pois me transferi para o MEC, onde 
obtive uma bolsa de estudos, que me 
ajudou a concluir o curso na Católi-
ca, onde me formei em 1986. Um ano 
antes havia passado num concurso da 
Fundação Educacional, para ser pro-
fessora do ensino fundamental.

E o casamento?
Eu me casei em 1981 e tenho duas 

filhas, já formadas, uma em Adminis-
tração de Empresas e a outra em Sis-
temas de Informação. 

E como você conheceu a Coohaj?
Através de minha irmã, que já tinha 

um imóvel em Águas Claras, da Coo-

percâmara. Ela descobriu 
e me indicou o Imprensa 
IV,  no final de 2006. 

Qual é a sua opi-
nião sobre o coopera-
tivismo?

Eu penso que fazer 
negócio com a coopera-
tiva é muito bom, pois 
facilita o acesso das pes-
soas ao imóvel próprio. 
Se não fosse a Coohaj, eu 
não poderia sair tão cedo 
de Taguatinga, onde te-
nho um apartamento no 
terceiro andar, mas sem 
elevador, situação que me 
motivou a procurar outro 
imóvel. Outra coisa im-
portante na cooperativa 

é o poder deliberativo das assembleias, 
fundamental para resolver os proble-
mas dos associados. Se os cooperados 
soubessem o valor das assembléias, 
compareceriam a todas elas. Quando 
eu não posso ir, mando a minha filha 
me representar. 

Então você já está escolada em 
cooperativismo!

Eu entrei na Coohaj levando em 
conta a experiência da minha irmã, 
que era da Cooperbrapa e depois foi 
para a Coopercâmara. Entrei já sa-
bendo como era o sistema. A minha 
irmã não se arrependeu, até já quitou 
o apartamento dela . 

E você?
Eu também estou muito satisfeita. 

Não vejo a hora de mudar para o meu 
novo apartamento, inda mais que no 
próximo ano estarei aposentada. Estou 
na expectativa de usufruir do conforto 
que teremos no Imprensa IV, que será 
um verdadeiro clube. Penso que será 
maravilhoso. 

 acq
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n  Cerca viva
A administração acaba de adquirir 

400 mudas de sansão-do-campo para 
recuperar a cerca viva. 

n  Tapa-buraco
Está em andamento uma opera-

ção tapa-buracos na rua principal, 
recuperando os estragos provocados 
pelas chuvas. 

n  Escada 
O condomínio dispõe agora de 

uma escada de alumínio para efetu-
ar a troca de lâmpadas na rua prin-
cipal e para uso em alturas superio-
res a sete metros. 

n  Invasões, não!
A administração será obrigada a 

sancionar, com base no regimento, 
alguns cooperados que estão roçan-
do e plantando em unidades de ou-
tros cooperados. 

n  Orientação 
Antes de executar melhorias nas 

suas frações, como cercas, colocação 
de padrão CEB, instalação de água 
etc, os cooperados devem procurar 
os funcionários do condomínio para 
as devidas orientações.  

Recesso de fim de ano
Como acontece todo final de ano, a Coohaj fará o seu recesso 

de 24 de dezembro a 3 de janeiro, voltando às atividades nor-
mais no dia 4 de janeiro. A todos e todas, boas festas!

Blocos C e D escolhem  as plantas

Suspensas as liberações
de hipotecas do Imprensa III

Ainda não foram liberadas as baixas 
de hipotecas das unidades já quitadas do 
Residencial Imprensa III porque não foi 
possível registrar o aditivo do empréstimo 
do Unibanco devido a um erro de análise 
do cartório de registro de imóveis. Ainda 
não se encontrou uma solução para resol-
ver o impasse. 

Os cooperados dos Blocos C e 
D do Residencial Imprensa IV de-
vem fazer a opção das plantas de 
seus apartamentos imediatamente, 
para que o Consórcio possa provi-
denciar os projetos de alvenaria. 

O processo de escolha, que co-
meçou no dia 11 de dezembro, vai 
até o dia 16 de janeiro, sem pror-
rogação. Os apartamentos dos co-
operados que não fizerem a opção 
até o dia 16 de janeiro serão cons-
truídos de acordo com a planta ori-
ginal. 

As plantas estão no site da 
Coohaj e nas páginas 17 a 20 dos 
cadernos técnicos que cada coope-
rado recebeu ao fazer sua adesão. 

A escolha deve ser feita na sede 
da Coohaj ou no escritório da obra, 
que fica no Bloco C. Durante o re-
cesso de fim de ano, porém, apenas 
no escritório da obra, com o se-
guinte detalhe: nos dia 24 e 31, só 
até o meio-dia.

Reforço de acabamento do Bloco F
Os cooperados dos Bloco F do Im-

prensa IV deverão pagar a parcela de 
reforço de acabamento no boleto de ja-
neiro, que vence no dia 13.

As novas cores no Imprensa IV
Após a discussão das cores das facha-

das do Residencial Imprensa IV, os coo-
perados do Bloco B escolheram a textura 
número 172 (AOL Courchevel claro) e 
os cooperados do Bloco F a textura nú-
mero 169 (AOL Andorra claro).

Novas carteirinhas da Unimed
O contrato da Unimed foi reajustado 

em 12%, após uma longa negociação com 
a direção da Coohaj. Inicialmente, a em-
presa havia definido um reajuste de 25%. 

As novas carteirinhas já se encontram 
na cooperativa, à disposição dos filiados 
ao plano de saúde da Unimed.

Saíram as matrículas do 
IPTU do Bloco B-III 

No início de dezembro concluiu-se a 
última etapa do processo de legalização 
do Bloco B do Residencial Imprensa III, 
com o desmembramento do prédio na 
Secretaria de Fazenda do Distrito Fede-
ral e a geração das matrículas de IPTU 
de todas as unidades do edifício.

Assim, os cooperados que fizeram a 
opção pelo financiamento bancário e/ou 
para sacar o saldo do FGTS estão libera-
dos para tomar as providências comple-
mentares nos próximos 90 dias. 

Mais esclarecimentos podem ser ob-
tidos com a Raquel, na sede da Coohaj. 

Falta ressarcir 38 pioneiros
Com o sorteio realizado no dia 17 de 

dezembro, 43 dos 99 pioneiros dos Resi-
denciais Imprensa I e II já foram ressar-
cidos. Outros 18 investiram seus saldos 
em outros empreendimentos da Coohaj. 
Falta, portanto, acertar as contas de 38 
pioneiros, através dos sorteios que ocor-
rem a cada dois meses.

Obrigações pendentes 
no Imprensa I e II

É muito grande ainda o número de 
cooperados dos Residenciais Imprensa I 
e II que não providenciaram as escrituras 
de seus apartamentos. Uma das conse-
quências é que eles não estão pagando o 
IPTU, obrigando a cooperativa a quitar 
essa obrigação para posterior cobrança 
nos boletos. A assessoria jurídica da coo-
perativa deverá acionar esses cooperados 
faltosos para regularizar a situação.  
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