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BOLETIM COOHAJ 
COND VERDE- COND PALMAS- ÁGUAS CLARAS 

NÚMERO  27 -  Brasília, 30 de Junho de 2.000 
 

 
 
•  COOHAJ  
        
ELEIÇÃO EM AGOSTO  –  No mês de agosto deveremos realizar assembléia extraordinária da 
COOHAJ para substituição da terceira diretora de projeto (Águas Claras) que - como foi informado 
anteriormente – licenciou-se do cargo após a posse.         
 
 
 

• CONDOMÍNIO  VERDE 
 
PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS – Um curso prático sobre prevenção e 
combate a incêndios florestais será ministrado a partir do dia 10 de julho no Condomínio Verde. O 
treinamento será orientado por uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros de Planaltina e  terá 
como público-alvo principal os nossos funcionários, sendo aberto a moradores e interessados. Nossos 
vizinhos do Ouro Vermelho, do Belvedere Green e da Fazenda Taboquinha também participarão do 
curso. Esperamos que o esforço do nosso síndico para viabilizar o evento repercuta durante muitos 
anos, diminuindo assim os danos que o fogo costuma provocar em nossas matas. 
 
RETOMANDO A PAVIMENTAÇÃO – A Assembléia realizada no dia 24 decidiu retomar a pavimentação 
interna nos moldes definidos em 1999, com alguns acréscimos, em função da densidade de ocupação 
de algumas ruas. É importante recordar que o trecho a ser pavimentado é a via principal que atravessa 
todo o Condomínio, obra interrompida em função dos erros praticadas pela empresa então  contratada. 
Outra definição importante foi a rejeição do uso de asfalto na pavimentação interna. Uma futura 
assembléia escolherá a nova empresa que executará o serviço assim que obtivermos a atualização das 
propostas com a inclusão dos módulos adicionais (ruas não incluídas no projeto anterior). 
 
REAJUSTE DA TAXA – Com base em planilha de custos mensais apresentada pela diretoria, a 
assembléia aprovou reajuste das taxas de manutenção do Condomínio Verde a partir de agosto 
próximo, que passarão a ter os seguintes valores: Lotes de 800 metros: 40 reais; lotes de 1000 metros: 
45 reais e lotes de 2000 metros: 60 reais. O reajuste NÃO é uma decorrência da inflação, que está 
baixa e sim uma conseqüência do crescimento do Condomínio.  Para se fazer uma comparação, o 
último rateio considerou apenas os 6 funcionários existentes na época. Hoje são 12. O número de lotes 
ocupados caiu de 342 (Setembro/99) para 335, em função da suspensão da admissão de novos 
condôminos. A previsão de receita de custeio com os novos rateios é de 16.220 reais (59x40 + 180x45 
+ 96x60), inferior à média mensal de despesas dos últimos meses (observe os balancetes mensais). O 
déficit continuará a ser coberto com recursos que normalmente seriam destinados a benfeitorias e 
investimentos e que tem como fonte geradora o deságio obtido nos ressarcimentos (devolvemos 
apenas 70% de valores pagos por cooperados desistentes ou eliminados). Na próxima assembléia 
constará da pauta uma rediscussão sobre o critério de rateio da taxa de manutenção que atualmente 
varia em função do tamanho do lote. Os lotes de 1000 metros pagam 12,5% a mais que os de 800 e os 
de 2000, 50%.  
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REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO – O Síndico do Condomínio Verde e o Presidente da COOHAJ 
estiveram ontem, dia 29, com o Assessor para assuntos urbanos da Secretaria de Assuntos Fundiários, 
Cantídio Dantas, onde obtiveram informações sobre a demora no julgamento do processo de 
regularização. Como se trata de terra particular, da qual temos escritura, a única pendência reside na 
questão da declividade de alguns lotes que o excesso de zelo de alguns técnicos tenta reduzir para 
parâmetros injustificáveis. Não obstante essas resistências, é determinação do atual governo submeter 
imediatamente a julgamento o nosso processo para testar até que ponto os argumentos acadêmicos 
podem ameaçar as motivações  sociais e humanas  que nos levaram a criar o Condomínio.  
 
SOBRE DELAÇÕES ANÔNIMAS – Dedo-duro é dedo-duro, não é “informante”. Delator anônimo é 
delator, não é “denunciante”.  No tempo da ditadura tínhamos o maior desprezo por esse tipo de figura 
que levou muitos aos cárceres e alguns, ao desaparecimento. Passados todos esses anos depois que 
reconquistamos a democracia, alguns dos tais delatores anônimos estão de volta. Pelo menos no 
Condomínio Verde.  Para nossa indignação algumas autoridades policiais e alguns promotores 
legitimam o jogo dessa escória política que vive na sombra do anonimato ao acolher “denúncias” contra 
a cooperativa, uma associação de assalariados, com endereço conhecido, sobre supostas 
irregularidades  na área do Condomínio. A cada nova diretoria eleita repete-se o ciclo de convocações 
para responder a opositores ignorados sobre ações que coletivamente, em assembléias abertas, 
resolvemos empreender.              

 
• LAGO OESTE 
 
REUNIAO COM DONOS DA FÁBRICA DE IOGURTE – Finalmente, depois de tantos meses de espera 
conseguimos promover no último dia 26 um encontro dos nossos diretores com os proprietários da 
fábrica de iogurte que ainda está funcionando dentro da área do Condomínio Palmas. A reunião contou 
com a presença, inclusive, do sócio da empresa não residente em Brasília e foi bastante produtiva. 
Houve convergência de pontos de vista em vários aspectos. Como primeiro passo para solucionar o 
problema que aflige os nossos condôminos, será feita uma avaliação do valor das instalações físicas da 
fábrica (apenas as edificações) a cargo do nosso engenheiro consultor. Quando tivermos todos os 
elementos para uma negociação definitiva, convocaremos a assembléia seccional para discussão de 
alternativas e  decisão sobre o caso. 
 
TAXA DE MANUTENÇÃO REAJUSTADA –  A assembléia seccional do Condomínio Palmas do dia 17 
resolveu reajustar o valor da taxa de manutenção por lote, a partir de julho. Como o custo médio mensal 
de 5.000 reais rateado entre 268 lotes adimplentes resultaria num rateio de R$ 18,65 , a assembléia 
resolveu escalonar o aumento, para diminuir o impacto. Assim, nos meses de julho, agosto e setembro 
o valor da taxa de manutenção será de 16 reais por lote. A partir de outubro passará a 20 reais. A 
exemplo do Condomínio Verde o reajuste NÃO se explica pela inflação recente e sim pelo nosso 
crescimento. Há alguns meses tínhamos 2 funcionários. Hoje são 4. 
 
ASSEMBLÉIA DECIDE PRIORIZAR REDE HIDRÁULICA – Dentre as prioridades discutidas no último 
dia 17 - rede elétrica, pavimentação interna, pavimentação dos 900 metros de ligação com a rodovia e 
rede hidráulica – a assembléia seccional resolveu privilegiar a rede hidráulica, considerando a 
repercussão que terá para a consolidação do empreendimento. Orçamentos atualizados serão 
submetidos à próxima assembléia seccional. Por outro lado, soluções modulares em função da 
densidade de ocupação (por rua) poderão ser adotadas na questão da rede elétrica. 
 

• ÁGUAS CLARAS 
 
ASSEMBLÉIA SECCIONAL EM AGOSTO – Os rumos do nosso empreendimento em Águas Claras 
deverão ser definidos na assembléia seccional a ser realizada em agosto. Como informamos no boletim 
anterior, deveremos promover antes uma consulta postal aos associados de Águas Claras para 
subsidiar nossas decisões sobre o que fazer com as 5 projeções remanescentes. 


