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O Brasil vive momento de crédi-
to abundante em várias áreas. 
Só o crédito imobiliário tem 

aprovados mais de 70 bilhões, ape-
nas para este ano.

Nos últimos anos o mo-
vimento cooperativista habi-
tacional vem desenvolvendo 
diuturnas gestões junto ao 
governo visando a que o setor 
possa ser aceito como prota-
gonista do gigantesco e pro-
palado esforço oficial para 
vencer o enorme déficit habi-
tacional no país, mais de 7,5 
milhões de residências.

Nosso pleito é absoluta-
mente justo e razoável, haja 
vista que durante muitos anos 
o Governo concedeu crédito 
às cooperativas habitacionais, 
os chamados Inocoops, com 
expressivos resultados.

As promessas foram mui-
tas e reiteradas, mas,  até o momen-
to, palavras ao vento.

É inaceitável que o crédito seja 
concedido unicamente às cons-
trutoras, o que vem ocorrendo nas 
poucas operações que temos reali-
zado, quando a Coohaj acaba tendo 

Crédito para quem 
merece e precisa

que transferir integralmente a sua 
carteira de recebíveis, além da hi-
poteca das unidades que integram 
o empreendimento, com todos os 
transtornos de gestão inevitáveis no 

processo e no seu acerto final, inclu-
sive contábeis, já que o tomador do 
empréstimo é o empreiteiro contra-
tado na forma de empreitada global, 
portanto sem nenhuma atribuição 
de gestão/incorporação.

Com o esgotamento da alterna-

tiva do autofinanciamento e adoção 
do modelo de financiamento com 
recursos do SFH, via Caixa e o Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, 
em alguns casos, a situação tende 

a ficar ainda mais complexa. 
A Caixa estabelece como con-
dição para o financiamento 
direto ao cooperado a hipote-
ca livre de qualquer  ônus da 
unidade, sendo  que na maio-
ria dos casos persistem valores 
a serem pagos à cooperativa, 
e que são garantidos também 
pela unidade.

Por todo este conjunto de 
circunstâncias é que as coope-
rativas habitacionais precisam 
persistir na luta para viabilizar 
o acesso ao crédito direto, even-
tualmente com a interveniên-
cia e garantia da construtora 
parceira no empreendimento, 
como forma de superar os dois 

intransponíveis óbices que sempre 
nos apresentam: cooperativa não 
tem dono nem lucro. Como se fosse 
crime ou pecado não ter lucro.

José d’Arrochela, 
presidente
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As obras em Águas Claras e Samambaia

n IMPRENSA  III

n IMPRENSA  IV Fotos: Luiz Antônio

 Está programada para o dia 29 de janeiro a concreta-
gem da 5ª laje da projeção do prédio. Em fevereiro serão 
executadas outras três. Também já foram iniciadas as alve-
narias do pavimento térreo

 No dia 21, esteve no condomínio o calculista que o 
Consórcio chamou para avaliar as fissuras verificadas no 
espelho d’água da entrada, na piscina infantil e no muro 
frontal. Com base em seu laudo técnico, o Consórcio vai 
providenciar os reparos necessários.  

BLOCO B – Terminando o reboco interno, está sendo concluída 
a execução da massa PVA, do gesso-cola,  do gesso-placa e da 
pintura de tetos e paredes. Foram iniciadas a colocação das es-
quadrias de  alumínio e das molduras das fachadas e a instalação 
dos elevadores. No térreo estão sendo acabados o reboco interno, 
os contrapisos e o teto de gesso. O Consórcio vai programar para 
a segunda quinzena de fevereiro o início das vistorias dos apar-
tamentos. 

BLOCO C - Neste mês foram executadas as lajes do 3º e 4º 
pavimentos, estando programada para o dia 30 a edificação da 
laje do quinto pavimento.  Conforme o cronograma do Consór-
cio, está previsto para o final de maio o término da estrutura de 
concreto do prédio.

BLOCO D – Foi executada a laje do 4º pavimento, estando pro-
gramada para o dia 29 a concretagem da laje do 5º pavimento. 
A exemplo do Bloco C, o final da estrutura de concreto será 
executada até o final de maio. 

BLOCO F - As co-
locação das cerâmicas 
das paredes atingiu o 
9º pavimento e foi ini-
ciada a execução dos 
pisos. O reboco inter-
no está com 70% exe-
cutado e o contrapiso 
está em fase final. Em 
andamento, os servi-
ços de reboco externo, 
massa PVA, pintura de 
tetos e paredes e fiação 
elétrica.

IMPLANTAÇÃO
Após a execução da junta K, para fevereiro está programada  o 

construção da  junta J, ambas localizadas nos fundos do Bloco A, 
concluindo assim o mezanino do bloco. 

n IMPRENSA  5
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Regimento Eleitoral

A assembleia geral extraordinária re-
alizada no dia 19 de janeiro deu 
início ao processo das eleições para 

renovação da diretoria da Coohaj. 
A assembleia elegeu a Comissão Elei-

toral, composta pelos seguintes cooperados: 
Joyce del Frari, Paulo Pietroluongo e Car-
los Décimo de Souza. Caberá à Comissão 
iniciar e encerrar o processo, de acordo com 
o regimento seguinte.

    
REGIMENTO ELEITORAL 2010
Gestão de 01/04/2010 a 31/03/2013
Art. 1º – As eleições simultâneas para a 

renovação da Diretoria, do Conselho Con-
sultivo da Coohaj e do síndico do Condo-
mínio Palmas do Lago Oeste, e ainda do 
Conselho Fiscal da cooperativa, previstas 
no Estatuto Social da Coohaj e no seu Re-
gimento Interno, serão organizadas pela 
Comissão Eleitoral eleita na assembléia ge-
ral extraordinária de 19 de janeiro de 2010, 
e serão realizadas na Assembléia Geral Or-
dinária a ser realizada no dia 20 de março 
de 2010.   

Art. 2º – Cabe à Comissão Eleitoral 
iniciar e encerrar as eleições de acordo com 
o seguinte calendário: 

I – O prazo de inscrição das chapas 
encerra-se às 17h do dia 22 de fevereiro de 
2010, na sede da Coohaj; 

II – As eleições serão realizadas durante 
a Assembleia Geral Ordinária a ser realiza-

Assembleia inicia processo das eleições

da no dia 20 de março de 2010; 
III – Os eleitos serão empossados no 

dia 31 de março de 2010. 
Art. 3º – O resultado da eleição será pro-

clamado tão logo seja encerrada a apuração 
dos votos, que terá início após o encerra-
mento da votação. A apuração será realiza-
da pela Comissão Eleitoral. Será vitoriosa 
a chapa que obtiver a maioria simples dos 
votos válidos recolhidos na Assembleia Ge-
ral Ordinária. 

Art. 4º  – A Comissão Eleitoral será 
composta por três membros eleitos na as-
sembleia geral extraordinária de 19 de ja-
neiro de 2010, acrescida de um represen-
tante de cada chapa concorrente. 

Art. 5º – Cabe ao presidente da Comis-
são, escolhido entre os seus membros elei-
tos, na própria assembléia extraordinária de 
19 de janeiro de 2010, indicar o seu secre-
tário e distribuir as tarefas entre os outros 
membros. 

Art. 6º – Será instalada uma única urna 
no recinto da Assembléia Geral Ordinária 
de 20 de março de 2010, com mesário no-
meado pela Comissão Eleitoral. Se houver 
uma só chapa inscrita, a assembleia poderá 
deliberar por votação por aclamação. 

Art. 7º  – Tem direito de votar e ser vo-
tado todo associado que estiver em pleno 
gozo dos direitos sociais conferidos no Es-
tatuto Social da Coohaj. 

Parágrafo único – Não poderão votar 
nem ser votados os cooperados que ade-
rirem à cooperativa após a publicação de 

convocação da As-
sembleia Geral Ordi-
nária eletiva. 

 Art. 8º – Os asso-
ciados em débito po-
derão quitar suas obri-
gações com a entidade 
até o dia 12 de março 
de 2010 para se torna-
rem aptos a votar. 

Art. 9º – Nenhum 
membro da Comis-
são Eleitoral poderá 
integrar chapa con-
corrente. 

Art. 10 – Nos ter-
mos do art. 64 do Es-
tatuto Social da Coo-
haj, a inscrição das 
chapas será realizada 

mediante a apresentação de lista com-
pleta dos candidatos, com os respectivos 
cargos, a saber: diretor-presidente, diretor 
financeiro, diretor administrativo, síndico 
do Condomínio Palmas do Lago Oeste, 
três titulares e três suplentes do Conselho 
Consultivo da Coohaj. 

Parágrafo único – Serão avulsos e pode-
rão ser apresentados até na Assembleia Ge-
ral Ordinária do dia 20 de março de 2010, 
os candidatos aos cargos do Conselho Fis-
cal da cooperativa, a saber, três titulares e 
três suplentes. 

Art. 11 – No ato do registro da chapa 
deverá ser designado o seu coordenador. 

Art. 12 - A Comissão Eleitoral homo-
logará as chapas até as 17h do dia 23 de 
fevereiro de 2010. Constatada a inabilita-
ção de quaisquer dos nomes inscritos, o co-
ordenador da chapa será comunicado para 
proceder à substituição até as 17h do dia 24 
de fevereiro de 2010. 

Art. 13 - As questões pertinentes à 
campanha eleitoral, incluindo ampla di-
vulgação das chapas registradas, bem como 
as divergências e/ou omissões do presente 
regimento serão resolvidas pela Comissão 
Eleitoral com base no Estatuto Social e na 
legislação em vigor. 

Parágrafo único – A administração da 
Coohaj expedirá a todos os associados cor-
respondência de qualquer cooperado que 
queira disputar as eleições, às expensas do 
interessado.  

Brasília, 19 de janeiro de 2010.



4

Desfiliação da Coohaj 
exige assinatura de termo

Após o encerramento do contrato de 
construção dos Residenciais Imprensa 
I e II, a direção da Coohaj incentivou 
os cooperados que haviam quitado os 
seus apartamentos a manter-se filiados 
à cooperativa. Criou, inclusive, uma taxa 
de suporte administrativa diferenciada 
para esses cooperados, e apontou, como 
vantagens, tanto os convênios como o 
bônus de 2% na adesão a novos empre-
endimentos.  

Como ninguém é obrigado a man-
ter-se filiado, é fundamental que os 
que preferem desligar-se, nos termos 
do inciso I do artigo 16 do Estatuto da 
Coohaj, que não só comuniquem a sua 
vontade à cooperativa como assinem o 
termo de desfiliação. Alguns já fizeram 
isso por email, mas ainda não assinaram 
o termo. Formalmente, eles mantêm 
o vínculo e as obrigações estatutárias, 
como o pagamento  da taxa de suporte 
administrativo. 

A Coohaj faz um apelo aos antigos 
cooperados – que já quitaram e escritu-
raram as suas unidades, mas que não têm 
mais interesse em manter-se filiados –, a 
procurar imediatamente a cooperativa 
para regularizar a situação. Após acer-
tar os débitos, eles assinarão o termo de 
desfiliação, do qual constarão os créditos 
do Fuca, que estão aplicados nas vagas 
de garagens extras não comercializadas.  

Reajuste do seguro
O seguro de vida obrigatório que 

mantemos com a Icatu sofreu reajuste 
de 0,03774% para 0,04229% sobre o 
saldo devedor. O reajuste, de 13%, de-
veu-se à ocorrência de dois sinistros no 
ano passado, uma morte e uma invalidez 
permanente.

Suspensão de hipotecas
A Coohaj já solicitou e está aguar-

dando que o Unibanco proceda às baixas 
das hipotecas das unidades quitadas dos 
cooperados do Residencial Imprensa III 
e do Bloco E do Imprensa IV.

Plantas escolhidas
Quase 80% dos cooperados dos 

Blocos C e D do Imprensa IV fizeram 
a opção das plantas de seus apartamen-
tos, um dos maiores índices obtidos até 
hoje. Como é de praxe, as unidades dos 
cooperados que não se manifestaram no 
prazo combinado serão construídas de 
acordo com a planta original.  

n Entulho não é lixo
Alguns condôminos estão usando os 

contêineres de lixo como depósito de en-
tulho de obras, que o caminhão do SLU 
não recolhe. O resultado é que essas so-
bras acabam ficando na rua principal. A 
atitude desses condôminos é lamentável 
e constitui um atentado contra os inte-
resses da coletividade.

Fotos: Luiz Antônio

n Lixo no lixo  
Os moradores e seus convidados não 

podem jogar lixo, entulho de obras ou 
poda de árvores nas áreas de uso comum 
nem nas unidades autônomas não ocu-
padas.

n Prendam os animais
Os moradores não podem deixar seus 

animais soltos no condomínio sob pena de 
advertências e multas.

n Operação tapa-buracos  
A administração concluiu a operação 

tapa-buracos na rua principal e avançou 
mais uma quadra com a colocação de 
fresa.

n Reforma tem limite
Os moradores que estão reformando 

suas casas devem observar o afastamento 
mínimo de três metros das cercas que di-
videm seus terrenos.

n Invasão, não!
A Coohaj não vai tolerar as invasões 

de unidades autônomas por parte de al-
guns condôminos, que fazem isso para 
expandir suas plantações.


