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BOLETIM COOHAJ 
COND VERDE- COND PALMAS- ÁGUAS CLARAS 

NÚMERO  25 -  Brasília, 28 de Abril de 2.000 
 
 

•  COOHAJ  
        
PRONTA PARA A MUDANÇA  -  Com as alterações no Estatuto da COOHAJ aprovadas no dia 25 de 
Março, demos mais um passo no sentido de preparar nossa entidade para o desmembramento do 
Condomínio Verde. Os três diretores de projeto (do Condomínio Verde, do Condomínio Palmas do Lago 
Oeste e de Águas Claras) podem agora atuar com mais independência e agilidade na solução dos 
problemas específicos de cada área. Efetivado o desmembramento, o cargo de diretor de projeto que 
ficar vago poderá ser usado para elegermos um suplente de diretoria (sem alteração do Estatuto). O 
importante neste processo foi conscientizar os cooperados sobre o caráter transitório da Cooperativa. 
Ou seja: os empreendimentos é que são permanentes. Para quem não conhece a história, antes da 
atual COOHAJ tivemos uma outra Cooperativa de Jornalistas que se dissolveu tão logo foram entregues 
aos cooperados os edifícios construídos. 

 
BENEFÍCIOS DA REFORMA – Um primeiro benefício da instituição dos diretores de projeto é a 
diminuição de custos. A descentralização das atividades da diretoria permite que se reduza a verba de 
representação que é destinada aos ocupantes desses cargos. Para fins de comparação, os diretores da 
COOHAJ anteriores a 1998 recebiam 6 salários mínimos cada um a título de verba de representação. 
Aqueles valores hoje estão reduzidos a 4,8 salários mínimos. Por um lado, evita-se que  esses cargos 
sejam encarados como emprego e, por outro, evita-se a contabilização de despesas de diretores com 
“almoços de trabalho”, despesas com táxi, abastecimento de carros particulares etc, como chegou a 
ocorrer no passado distante. Nessa nova estrutura o Presidente deixa de acumular as funcões (e a 
verba) destinadas a um Secretário Executivo, como havia sido decidido na Assembléia de março de 
1998,  ficando uniformizado o valor da verba de representação. 
 
LICENÇA – O compromisso da atual diretoria de dedicar pelo menos um expediente à Cooperativa 
obrigou nossa companheira Vanira, diretora de projeto de Águas Claras, a solicitar licença do cargo 
(sem percepção da verba de representação) em virtude de um convite irrecusável que recebeu após a 
Assembléia de 25 de março para exercer um segundo emprego. Esgotado o prazo que o Estatuto prevê 
para licença de diretor e mantido o impedimento,  deveremos promover eleição de substituto(a) para o 
cargo de Diretor(a) de Águas Claras. 
              

• CONDOMÍNIO  VERDE 
    
PAUTA CHEIA – Priorizar as ações de curto prazo é o desafio que o Síndico do Condomínio Verde e o 
Conselho Consultivo estão enfrentando nesse início de mandato. São tantas as demandas que a tarefa 
de organizá-las dentro de um cronograma racional e exeqüível está exigindo muito dos novos 
dirigentes. As ações de médio e longo prazos deverão ser propostas à Assembléia Seccional. 
 
MEIO AMBIENTE – Antes de completar uma semana de mandato, o Presidente foi intimado a 
comparecer à Promotoria do Meio Ambiente para dar explicações sobre as pendências de um processo 
que começou há uns cinco ou seis anos (danos ambientais no Condomínio Verde). Há questões 
relativas ao PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas que a empresa contratada (BIOTA) 
está respondendo e outros problemas emergenciais que vâo exigir de todos nós uma ação mais efetiva 
para saná-los em caráter definitivo. Curioso nesse processo é que uma parte dos problemas 
identificados pela Promotoria foram causados pela empresa Pavfort, contra a qual representamos 
judicialmente com uma boa chanche de êxito. Coisas da Justiça... 
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FREIO NOS RESSARCIMENTOS – O Conselho Consultivo do Condomínio Verde recomendou à 
diretoria que os ressarcimentos a ex-cooperados sejam feitos em número maior de parcelas diminuindo 
assim o valor destinado mensalmente a essa obrigação estatutária. A Cooperativa vinha acelerando as 
devoluções e mantendo sempre que possível a relação com ex-cooperados na esfera administrativa 
(sem contestações judiciais). Conforme previsto no Estatuto, os cooperados desistentes e os que são 
desligados por inadimplência recebem  de volta 70% das taxas de investimento corrigidas 
monetariamente, se e quando sua ex-unidade for  ocupada por outro cooperado.  Como a fonte para os 
ressarcimentos é a receita de lotes, a diminuição no ritmo dos ressarcimentos pode adicionalmente 
provocar uma espécie de miragem monetária com a apresentação de saldos maiores nos balancetes, 
mascarando, porém, os muitos ressarcimentos ainda pendentes no Condomínio Verde. A propósito  é 
bom esclarecer que a situação do projeto em termos de patrimônio líquido é absolutamente confortável 
se levarmos em conta o grande número de lotes disponíveis  e cujas ocupações por novos cooperados 
foram suspensas por decisão da última Assembléia Seccional. Não obstante o comentário, a diretoria já 
adotou o novo estilo recomendado pelo Conselho Consultivo do Condomínio Verde. 
 
                                        

• CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE 
  
ASFALTO – Finalmente foi aberto ao tráfego o novo trecho asfaltado da Rodovia DF-001 que dá 
acesso à Rua 19. Agora devemos começar a pensar no asfaltamento da Rua 19 em parceria com 
moradores extra-Condomínio e nas alternativas para a pavimentação interna (bloquetes ou asfalto?). 
Não é sem motivo que esgotou-se nosso estoque de lotes no Lago Oeste.    
 
CONVIVÊNCIA DIFÍCIL – A Síndica e o Conselho Consultivo do Condomínio Palmas têm recebido 
reclamações e denúncias contra a fábrica de iogurte. Em face da gravidade do problema, deliberaram 
eleger como maior prioridade a solução desse problema que recebemos como herança de gestões 
passadas. 
 
CÃES – Estimular a construção de canis para abrigar esses nossos companheiros com algumas patas 
a mais e evitar sua incômoda circulação pelos lotes vizinhos é a sugestão que faz nossa Síndica. 
Evitaríamos assim a aplicação dos dispositivos regimentais que tratam do assunto. 
         
        

• ÁGUAS CLARAS 
 
QUITAR MAIS UMA  PROJEÇÃO? Como tem sido noticiado, a Terracap mudou de postura em relação 
aos devedores de projeções (diversas cooperativas). Para entender o que está acontecendo vale a 
pena recuperar a história desse projeto da COOHAJ. Inicialmente  adquirimos 6 projeções destinadas a 
edificações de apartamentos com 2, 3 ou 4 quartos, sendo uma projeção na Quadra 210 e cinco na 
Quadra 201. Quitamos quatro das seis projeções. Durante o governo passado e em face da nossa 
dívida  (cerca de 35 mil reais) a Terracap obteve judicialmente a retomada da posse de uma das 
projeções não quitadas. Com uma surpresa: A sentença determinou a devolução à COOHAJ dos 
valores que pagamos pela projeção, corrigidos monetariamente (240 mil reais, aproximadamente). 
Como a Terracap não poderia voltar atrás (foram os autores da ação), nossa Assessoria Jurídica exigiu 
o cumprimento da sentença. Não dispondo de recursos para devolver o dinheiro, a Terracap teve de 
indicar bens à penhora para apuração do que nos devia. Talvez em virtude dessa experiência, a 
ameaça agora deixou de ser a retomada do lote e passou a ser a de protesto e denúncia a órgãos de 
proteção ao crédito.  Em vista desse novo quadro, instruímos nossa Assessoria Jurídica para propor, 
administrativa ou judicialmente, uma composição das dívidas. Ou seja, quitaremos nossa dívida relativa 
a essa última projeção usando parte do nosso crédito junto à Terracap. Como saldo final poderemos 
ficar com a quinta projeção quitada e um crédito de aproximadamente 200 mil reais que receberemos 
após o leilão de bens da Terracap (enfirm, dinheiro para ressarcirmos ex-cooperados do projeto). 


