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•  COOHAJ  
        
NOVO SITE E NOVO E-MAIL – A Cooperativa está com um novo site na internet. Visite nossa 
Home Page: www.coohaj-df.com.br e também um novo e-mail : coohaj-df@coohaj-df.com.br 
Novos serviços estão sendo colocados na página para melhor atendimento aos nossos 
associados. Lembramos que esse endereço é provisório. Em breve, deixaremos de ser com 
para ser org. 
Pedimos a colaboração e as sugestões de todos os associados para o aperfeiçoamento do 
nosso site. Entre as inovações da página, que será atualizada pelo menos duas vezes por 
semana, manteremos disponível o Estatuto atualizado, Convenção, Regimento Interno, 
Normas de Edificações, a versão integral dos últimos balancetes, as atas das assembléias e as 
novidades dos projetos e da Cooperativa. 
 
FACILITE A COMUNICAÇÃO – Com a nova página, estamos implantando um cadastro de e-
mail dos associados, o que permitirá, a exemplo do que já ocorre no Sindicato dos Jornalistas, 
o envio imediato das notícias mais relevantes do interesse dos associados. Use o nosso 
endereço eletrônico para isso e inclusive atualizar o seu cadastro.  
 
 
• CONDOMÍNIO  VERDE 
 
CONSTRUÇÃO DE MUROS – Três muros de canalização de águas pluviais foram construídos 
na Rua Sucupira. Foram gastos 26m2 de pedra e concreto, além de manilhas e poço de visita. 
Está também em obras a eclusa para a recuperação do lago, reservatório de lençol freático e 
reinstalação da vida aquática no local. O que permitirá recuperar parte da história do 
Condomínio, uma vez que ele motivou o nome da rua onde está localizado, a Rua do Lago. 
 
VIVEIRO – Já existem cerca de 12 mil mudas no Viveiro Jatobá, incluindo as 550 mudas de 
pitangueira, 300 de ipê amarelo, 120 de amora e 40 de cedro doadas pelo diretor do projeto 
Condomínio Verde.  
 
TELEFONE  - Mais de 30 condôminos já adquiriram sua linha telefônica da empresa GVT, que 
fez testes de sinal em vários pontos do Condomínio Verde. A empresa se compromete a 
instalar o telefone no prazo de 10 a 30 dias. Novos interessados podem procurar mais 
informações na portaria do Condomínio.  
 
CONDÔMINO AVISA – O condômino Marcos Guedes avisa que o sr. Rogério Paulo de Lima 
não trabalha mais para ele na obra da rua Eucaliptos, nº 7. Marcos não recomenda os serviços 
desse cidadão e diz que quem quiser maiores informações que o procure. 
 
 INFORMAÇÃO – Está sendo instalado na sede do Condomínio um mural onde serão 
disponibilizadas para os condôminos as mais recentes informações do interesse do 
Condomínio, como a íntegra dos Balancetes (a versão enviada pelo Correio é resumida), cópia 
dos principais contratos firmados, bolsa de mão de obra, etc.  
 



 

BOSQUE – Neste fim de semana, haverá um mutirão para plantio de mudas de árvores no 
bosque próximo à entrada do Condomínio. Todos estão convidados. 
 
NOVOS FUNCIONÁRIOS – O Conselho Consultivo aprovou a contratação de um pedreiro e 
um funcionário para serviços gerais. A seleção e o recrutamento já estão em andamento. A 
medida tem o objetivo de eliminar as constantes despesas com serviços temporários.  
   
• CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE  
  
DESATIVAÇÃO DA FÁBRICA - A fábrica de iogurte já encerrou suas atividades. O escritório 
da Administração do Condomínio, que improvisamos na churrasqueira, será transferido para o  
andar superior da fábrica. Para economia de custos, todos os móveis e equipamentos que 
usamos no escritório improvisado da churrasqueira são de segunda mão, doados, ou 
emprestados.  
 
CONTROLE DE ÁGUA – Toda a água consumida pelas casas equipadas com hidrômetros 
está sendo medida desde o dia 30 de outubro de 2000. No caso das residências, o controle é 
mensal. Para a fábrica, o controle era semanal. Até 8:30 horas do dia 16 de janeiro de 2001, a 
fábrica já havia consumido o absurdo volume de 4 milhões, 234 mil e 980 litros de água. O 
hidrômetro foi instalado na fábrica 6 meses depois que iniciou-se a produção de iogurte. 
 
LIMPEZA DA SEDE – Nos últimos dias concluímos a limpeza do lote da sede, sendo retirado 
todo o entulho. Toda a brita que estava espalhada em terrenos de propriedade do Condomínio, 
e não teria mais utilidade, foi aproveitada para ampliar a área de estacionamento. A rua que 
levava até a residência utilizada pelo funcionário Agenor foi bloqueada, mas aberta outra 
passagem pela lateral. Essa providência foi tomada para conter a erosão na época das chuvas 
que afetava as fundações da churrasqueira. 
 
LIMPEZA DA RUA – Retiramos das ruas todas as estacas de madeira e arame farpado 
inservível destruídas pelo incêndio ocorrido pouco antes do período das chuvas. Esse material, 
que às vezes estava escondido no gramado, poderia causar acidentes. 
 
FÉRIAS  - O Diretor da Coohaj/Condomínio Palmas do Lago Oeste, entrou de férias. Ele está 
sendo substituído pelo Presidente da Coohaj. De volta das férias, dia 1º de fevereiro, Alceu 
estará de plantão aos sábados – dia de maior movimento no Condomínio – para atender 
melhor os associados. O  retorno coincidirá com a volta dos Conselheiros do Conselho 
Consultivo. Um dos primeiros trabalhos será a preparação da agenda para a primeira 
Assembléia Seccional de 2001. 
 
 
 
• ÁGUAS CLARAS  
 
CRÉDITO E DÍVIDA COM A TERRACAP – O escritório de advocacia da Coohaj está 
questionando os valores apresentados pela Terracap para solucionar os problemas de dívida e 
crédito que temos com ela. A retomada do Lote 06, da Quadra 201, em Águas Claras, implica 
ressarcimento das quantias que a Cooperativa pagou; a cobrança judicial do Lote 11, da 
mesma quadra, apresenta débito da Coohaj. A proposta de compensar o crédito com a dívida é 
favorável à Cooperativa e é sobre isso que nossos advogados estão trabalhando. É provável 
que a Coohaj tenha a receber entre R$ 220 mil e R$ 300 mil, mas ainda não é definitivo. Além 
disso, a Cooperativa estará chamando assembléia secional para o início de fevereiro para a 
eleição do Conselho Consultivo de Águas Claras e início das obras nos demais lotes que estão 
quitados. Aguardem o edital.     


