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BOLETIM COOHAJ 
COND VERDE- COND PALMAS- ÁGUAS CLARAS 

NÚMERO  29 -  Brasília, 29 de Agosto de 2.000 
 

 
 
•  COOHAJ  
        
ALTERAÇÃO NO BALANCETE MENSAL  –  Para aperfeiçoar nossos controles contábeis, a 
partir do demonstrativo que está sendo distribuído (julho) fica explicitado no saldo de caixa o 
valor dos cheques recebidos de cooperados e ainda não depositados no banco. Além, é claro, 
do saldo em espécie que já figurava nos balancetes. 
 
MINI-RECESSO  –   No dia 8 de setembro não haverá atendimento na sede da COOHAJ.  
 
 
 
 

• CONDOMÍNIO  VERDE 
 
GRELHAS NA PISTA – Finalmente chegaram da fábrica as grelhas para escoamento de 
águas pluviais. Estão sendo assentadas nas avenidas Jacarandá e Coqueiros e visam eliminar 
focos de erosão. 
 
CALHAS – Ficaram prontos na rua Bouganvile 300 metros de calhas pluviais, construídas com 
cacos de manilha e restos de bloquetes. 
 
CONTENÇÃO DE ENCOSTA – Concluiremos nos próximos dias a obra de contenção de 
encosta no bueiro da rua Pau D’Arco. É um muro de concreto com 6 metros de altura. Nosso 
engenheiro consultor está supervisionando o trabalho. 
 
MICROBARRAGENS – Estamos aumentando o número de microbarragens no leito do 
córrego. As que já haviam sido colocadas anteriormente foram um sucesso. A idéia vitoriosa da 
Biota - empresa que nos assiste para serviços ambientais – evita a erosão e permite a retenção 
de água para realimentar o lençol freático. 
 
MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS – Cerca de 1.400 mudas de espécies nativas (algumas de 
espécies em extinção) estão embaladas em saquinhos e prontas para serem transplantadas. É 
parte do esforço coletivo para reflorestamento do Condomínio.  
 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS – Os abafadores para combate aos focos de 
incêndios florestais que foram adquiridos recentemente já estão prontos para serem utilizados. 
Uma parte está na portaria, outra, na casa dos funcionários e alguns, na sede. Nosso vizinho 
da Fazenda Taboquinha autorizou a abertura de um aceiro com 6 metros de largura, 
acompanhando os limites do Condomínio (1.600 metros de extensão). 
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• LAGO OESTE 
 
ÁGUA – O Conselho Consultivo do Condomínio Palmas foi ouvido sobre a proposta de solução 
emergencial para resolver a atual escassez no fornecimento de água: Fazer a interligação 
imediata do terceiro poço com as instalações  existentes, em caráter provisório e verificar as 
condições para execução de uma pequena parte da rede definitiva (com o dimensionamento e 
bitolas do projeto definitivo) usando recursos já recolhidos do fundo hidráulico. Ou seja, realizar 
a tarefa sem cobrança de taxa adicional. O restante da rede, naturalmente, exigirá a realização 
de assembléia para rateio de custos. 
 
NEGOCIAÇÃO PARA SAÍDA DA FÁBRICA – Depois de três rodadas de negociação com os 
proprietários da fábrica de iogurte, a Comissão designada pela Diretoria (1 membro do 
Conselho Consultivo do Condomínio e 2 conselheiros fiscais da COOHAJ) poderá finalizar a 
proposta a ser submetida à Assembléia seccional, com as diversas avaliações que foram feitas.  
Dentre as alternativas que estão sendo implementadas está a da venda de edificações que 
atualmente abrigam nossos funcionários para apurarmos parte dos recursos destinadas à 
aquisição dos galpões da fábrica, caso a Assembléia aprove a idéia. Caso haja interesse de 
algum cooperado na aquisição da unidade 801-A (com duas casas de alvenaria), favor procurar 
mais informações com a Síndica ou com os nossos funcionários da sede da COOHAJ. 
 
CÃES – Ainda temos dois cooperados que não construíram canis  conforme determina a 
Convenção além de deixar os animais circular livremente pelas ruas internas,  o que tem 
gerado reclamações justificadas dos moradores do Condomínio.  
 
INCÊNDIOS – Depois dos dois últimos incêndios que atingiram alguns lotes do Condomínio, é 
mais do que necessário a conscientização dos proprietários sobre a importância dos aceiros e 
da limpeza dos lotes, com a vantagem adicional de eliminação da fauna indesejável e nem tão 
silvestre (ratos). 
 
 

 
• ÁGUAS CLARAS 
 
PRECISA-SE – Estamos nos ressentindo da falta do diretor de projeto para Águas Claras. 
Como se sabe, a diretora eleita não chegou a tomar posse. Teremos de buscar dentre os 120 
associados do projeto, alguém para assumir essa tarefa. Alguma disponibilidade para dedicar-
se ao projeto é parte importante do perfil do(a) candidato(a) e adicionalmente, se possível, 
paciência, criatividade, imaginação e, se não for pedir demais, alguma familiaridade com 
informática, ainda que superficial. Como Clark Kent declinou do convite, é possível que 
consigamos preencher essa importante lacuna na diretoria da COOHAJ. 


