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A Coohaj  comemora este ano 20 anos de existência. Duas décadas. Momento propício para um balanço de erros e acer-
tos, o passado ajudando a melhorar o presente e a bem planejar o futuro. Na convicção de que uma imagem vale por 
mil palavras, podemos resumir em algumas imagens o mais substantivo de nossa trajetória até hoje. 

20 anos de trabalho, lutas e realizações

Condomínio Verde, desmembrado em fevereiro de 2004

Residencial Imprensa I

Inauguração da sede própria em 26 de setembro de 2006

Residencial Imprensa II

Residencial Imprensa 5 Residencial do Gama

Residencial Imprensa III Residencial Imprensa IV

Condomínio Palmas do Lago Oeste 

José d’Arrochela Fotos: Luiz Antônio
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As obras em Águas Claras e Samambaia
n IMPRENSA  III

n IMPRENSA IV

n IMPRENSA  5

BLOCO B - Até o dia 24, já haviam 
sido entregues 67 dos 72 aparta-
mentos. No dia 19, a comissão do 
condomínio recebeu, com pequenas 
ressalvas, que já estão sendo sanadas 
pelo Consórcio, grande parte das 
áreas comuns, incluindo os halls dos 
elevadores, o subsolo 1 das garagens, 
a sauna e a piscina. Na ocasião, o 
Consórcio assinou um documento 
com o compromisso de entregar até 
o dia 30 de setembro o subsolo 2 das 
garagens e, até o dia 30 de outubro, a 
pintura externa do Bloco A e a porte 
cochère.

BLOCO B - Foram concluídos os 
serviços de contra-piso,tubulações elé-
tricas das paredes e colocação de con-
tra-marcos, estando em andamento os 
trabalhos de reboco interno,ramais de 
água e de esgoto e a instalação do gás. 
Foi iniciado o reboco externo

IMPLANTAÇÃO - Foram concretados os blocos de fundação 
dos pilares da estrutura da junta H (garagens do subsolo entre 
os Blocos B e C) e estão em andamento os serviços de formas e 
ferragens da laje, que será executada no início de outubro. 

BLOCO C - Foi executada a segunda 
laje e realizada a transferência do escri-
tório e do almoxarifado da obra para o 
prédio. 

BLOCO D – Está sendo escavado o 
subsolo das garagens, o que possibilita-
rá a execução da laje do térreo.

BLOCO F - Estão em andamento os 
serviços de alvenaria, contra-pisos, tu-
bulações elétricas, ramais de água e 
prumadas hidrossanitárias. Foi conclu-
ída a laje da cobertura. Em outubro será 
finalizada a estrutura de concreto com 
a execução da casa de máquinas e do 
reservatório superior.

Com a conclusão das fundações, 
programou-se a concretagem da pri-
meira laje para o final deste mês.
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Expediente
COOHAJ
Cooperativa Habitacional 
dos Profissionais de Comunicação do DF

Presidente:
José d’Arrochela Lobo

Diretor Administrativo:
Antônio Carlos Queiroz

Diretor Financeiro:
Romário Schettino

Gestão: 
Abril de 2007 a março de 2010

Endereço: 
Setor de Rádio e Televisão Sul - Quadra 701, Bloco O
Centro Multiempresarial, Entrada B,  Sala 182
CEP 70340-000 – Brasília – DF

Fone: 4063 8989
www.coohaj.org.br

Paginação Eletrônica: 
Technoarte Bureau e Fotolito Digital 
(por André Filho)
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alQuem conhece o André Dusek, sabe. Além 

da provada competência profissional 
como repórter fotográfico, ele é um su-

jeito carismático, cuja simpatia facilitou a 
liderança que exerceu sobre os colegas de sua 
geração. O seu talento pode ser conferido este 
mês na FNAC, no ParkShopping, onde está 
instalada uma exposição individual de seus 
trabalhos sobre Brasília. Nesta entrevista, ele 
fala sobre a carreira e sobre a sua experiência 
na Coohaj. 

Conte para nós o início de sua carreira. 
Nasci no Rio de Janeiro em 1956 e 

moro em Brasília desde 1975. Aprendi fo-
tografia com meu pai, o artista plástico Mi-
lan Dusek, que, além de escultor, pintor e 
gravador, sempre fotografou, e tinha um la-
boratório, câmara escura, em casa. Aprendi 
a fotografar, a revelar e ampliar fotos com 
ele. Comecei a fotografar profissionalmente 
em 1978. Formei-me em Comunicação / 
Jornalismo na UnB em 1979. Trabalhei nas 
revistas Manchete e Fatos&Fotos de 1978 a 
1980. Fui fotógrafo do Correio Braziliense 
de 1980 a 1982. Fui membro da agência 
Ágio Fotojornalismo de 1982 a 89. Traba-
lhei na Agência Estado e no jornal O Estado 
de São Paulo de 1988 a 94. Como resultado 
da cobertura fotográfica de todo o proces-

Um grande talento de sua geração

so da Assembléia Nacional Constituinte, 
em 1987/88, publiquei com outros autores 
o livro “O Processo Constituinte”. Possuo 
três fotografias da cobertura jornalística 
em Brasília na Coleção Pirelli/MASP. De 
1994 até 2006, fui repórter da revista Istoé, 
sucursal Brasília. Em 2006 voltei a integrar 
a equipe de fotógrafos do Estado de São 
Paulo e da Agência Estado em Brasília. Neste 
momento estou apresentando uma exposição 
individual itinerante com o tema “Brasília”, 
pelas oito lojas FNACs do Brasil. Por aca-
so, agora em setembro e outubro esta minha 
exposição está na FNAC de Brasília, no Pa-
rkShopping.

Você também ocupou postos de liderança 
da categoria!

Fui presidente da União dos Fotógra-
fos de Brasília na gestão de 1983/84. E em 
2001, na gestão do presidente Edgar Ta-
vares, fui diretor membro do Conselho de 
Ética do Sindicato dos Jornalistas. 

Como conheceu a Coohaj? 
Como todo mundo , eu tinha o sonho 

de ter a minha casa própria. No começo dos 
anos 80, quando surgiu a primeira Coope-
rativa Habitacional dos Jornalistas do DF , 
muitos amigos meus entraram no projeto 
e compraram seus apartamentos. Na época, 
eu era muito novo, eu ainda morava com 
meus pais, e eu preferi sair do Correio Bra-

ziliense, pedi demissão e fui mochilar pela 
Europa e Oriente Médio. Passei quase um 
ano fora, numa super-viagem inesquecível. 
Rodei o Marrocos, depois a Europa toda, 
de Portugal à Dinamarca, depois a Grécia, e 
depois Israel e Egito. Quando eu voltei, re-
tornei ao Correio Braziliense, mas eu já tinha 
perdido o bonde da primeira cooperativa. 
Fiquei morrendo de inveja de quem tinha 
comprado os apartamentos da Cooperati-
va no Guará. Foi quando em 89 surgiu a 
Coohaj e eu me filiei. Sou o sócio pioneiro 
número 28. Aderi ao Projeto Águas Claras 
e também ao Condomínio Verde.

Fale um pouco sobre a sua  experiência na 
Cooperativa. 

Nas duas últimas gestões da diretoria 
da Coohaj, eu ocupo um lugar no Conselho 
Fiscal. Na época dos balanços eu examino 
as contas e quando eu acho algo estranho, 
ou acho que a conta não está batendo, eu 
converso com a diretoria para esclarecer as 
dúvidas. Eu continuo na Coohaj com um 
terreno no Condomínio Palmas do Lago 
Oeste, que eu cuido com muito carinho. 
Já plantei ali mais de 60 árvores e preten-
do em breve construir uma casinha assim 
que a situação regularizar. Hoje eu sei que 
se não fosse a força que consegui da Coo-
perativa dos Jornalistas , eu não teria dado 
esse enorme salto na minha vida. Tenho um 
apartamento quitado e um terreno lindo no 
Lago Oeste.

E a sua opinião sobre o cooperativismo?
Sempre vi com bons olhos as iniciativas 

de cooperativismo. É sempre bom juntar 
forças com um objetivo comum, seja em 
que área for. Você consegue baratear os 
custos, tirando os intermediários. Isso eu 
aprendi não só com a Coohaj. Nos anos 
80, eu fui membro da Ágil Fotojornalismo, 
uma agência independente, que não era li-
gada a nenhum grande jornal ou grande 
empresa. Era na verdade um grupo de fo-
tógrafos que se reuniu e fez uma agencia 
de fotos que buscava trabalhos, oferecia 
serviços e fez um excelente banco de ima-
gens a nível nacional, reunindo fotógrafos 
em quase todos os Estados do Brasil. Ela 
funcionava nos moldes da famosa agência 
francesa Magnum que abrigava Robert 
Capa e Cartier-Bresson. Era uma Mag-
num tupiniquim. 
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Em comemoração aos 20 anos de 
atividades, a Coohaj lança o seu 
portal de relacionamento do coo-

perado – MeuCoohaj, com o objetivo 
facilitar e simplificar o relacionamen-
to com os filiados. 

De forma direta e em tempo real, 
os cooperados terão acesso ao seu con-
trato, total pago e a pagar, extrato dos 
pagamentos, emissão de boleto para 
quitação de parcelas em aberto ou 
antecipação de parcelas, recibo de pa-
gamentos efetuados (para 
o IR), quadro de áreas de 
sua unidade e andamento 
das obras.

Em breve também se-
rão disponibilizadas no 
Meu Coohaj as informa-
ções financeiras de acom-
panhamento do contrato, 
balanço e demonstrativos 
mensais de receitas e des-
pesas.

Além disso, os coope-
rados poderão alterar ou 
atualizar os seus dados 

n Mudas nativas
A administração do Condomínio vai 

aproveitar o início das chuvas para plan-
tar mudas de espécies nativas do cerrado. 
Todos os condôminos interessados po-
dem obter mudas gratuitas da Emater. 
Basta comparecer ao órgão, localizado na 
frente da Câmara Legislativa, ao lado da 
Embrapa, e preencher o formulário de 
solicitação. 

n Controle da água
Para adequar o fornecimento da água, 

a administração do Condomínio vai alte-
rar os horários de abertura e fechamento 
do registro. De manhã, a abertura será 
feita às 8h e o fechamento às 10h. À tar-
de, às 14h e às 16h, respectivamente. A 
medida será tomada por que o consumo 
aumentou e a caixa não está enchendo 
o suficiente para atender a todos. Está 
em análise proposta para a abertura de 
um novo poço artesiano, que precisa ser 
autorizado pela Agência Reguladora de 
Águas e Saneamento do Distrito Federal 
(Adasa). 

n Economia
Mesmo com as chuvas ajudando, é 

importante que as torneiras dos jardins 
fiquem fechadas para evitar o desperdí-
cio!

n Roçagem
O trabalho de roçagem está pratica-

mente finalizado, deixando o Condomí-
nio limpo e dando maior segurança para 
todos.

n Eia-Rima
A Coohaj já efetuou o pagamento das 

duas primeiras parcelas de nossa cota de 
participação no custeio do Eia-Rima que 
está sendo contratado pela Asproeste para 
atender a um dos principais requisitos da 
regularização do Lago Oeste. Em breve, 
nos termos do Estatuto e do Ato Coope-
rativo, essa despesa será rateada entre os 
condôminos. 

n Bosque 

O nosso bosque, que fica ao lado do 
campo de futebol, está tomando forma, 
com as árvores alcançando um bom ta-
manho. 

n Reunião do Conselho
Continua valendo a convocação para 

a reunião do Conselho Consultivo no úl-
timo sábado do mês, às 15h, no Salão de 
Múltiplas Funções. 

MeuCoohaj está no ar
cadastrais, enviar mensagens para a 
Coohaj, críticas, sugestões e até elo-
gios.

O portal já está no ar. O endere-
ço eletrônico é www.meucoohaj.org.
br Para ter acesso é necessário se ca-
dastrar. Cada cooperado que tiver um 
e-mail registrado na cooperativa re-
ceberá uma mensagem com o login, 
que é o próprio e-mail, e uma senha 
provisória, para o primeiro acesso, que 
poderá depois ser alterada. 

A Coohaj filiou-se como membro 
singular, isto é, com direito a um voto, 
à Associação dos Produtores Rurais 
do Lago Oeste (Asproeste). 

A filiação aconteceu no dia 16 de 
setembro, após encontro das diretorias 
da Asproeste e da Coohaj, durante o 
qual foram esclarecidas pendências 
antigas entre as duas entidades. 

Por força do convênio assinado 

Coohaj filia-se à Asproeste
com a Secretaria de Patrimônio da 
União, a Asproeste é a principal res-
ponsável pelo encaminhamento dos 
procedimentos necessários à regula-
rização do Lago Oeste. Como já foi 
noticiado neste boletim, a associação 
foi recentemente autorizada por as-
sembleia geral a contratar os estudos 
de impacto ambiental (Eia-Rima), 
que é um dos requisitos do processo.  

Os cooperados dos Blocos A do 
Imprensa III e do Bloco E do Impren-
sa IV deverão pagar a diferença do 
IPTU criada pelo desmembramento 
daqueles dois prédios. O desmembra-
mento foi realizado pela Secretaria de 
Fazenda do DF para gerar as matrícu-
las individuais do IPTU, cuja alíquota 

Blocos A-III e E-IV pagarão diferença de IPTU
era anteriormente calculada sobre os 
terrenos e que agora, passará a incidir 
sobre os apartamentos construídos. A 
cooperativa pagará a diferença à Se-
cretaria do GDF a partir de setembro 
e vai repassar os custos para os coo-
perados a partir do boleto de outubro, 
em quatro parcelas.


