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COOHAJ 
 
ATUALIZE SEU ENDEREÇO E E-MAIL – A Diretoria da Coohaj está chamando  todos os 
associados para atualizarem seus endereços e e-mail. Essa providência vai melhorar ainda mais a 
comunicação, o que é fundamental para que as ações da Cooperativa sejam compartilhadas por todos. 
Ligue para 343-1670 ou mande um E-mail para a Coohaj (coohaj@coohaj.org.br) e atualize seus dados.   
 
DÉBITO EM CONTA – Para agilizar a cobrança dos boletos, a Coohaj assinou convênio com o Banco 
Real e com o Banco do Brasil para débito em conta. Os interessados devem procurar a secretaria da 
Cooperativa para assinar a autorização. 
 
GUIA DO COOPERADO – O Guia do Cooperado, publicação que contém todos os documentos 
oficiais da Cooperativa, está pronto e espera por você na Coohaj. Venha buscar o seu!  
 
BÔNUS PARA JORNALISTAS – Continua até o dia 31 de outubro deste ano a concessão de bônus 
para jornalistas sindicalizados que aderirem aos projetos Águas Claras (3%), ao Condomínio Lago 
Oeste (20%) e ao Condomínio Verde (10%).   
 
CONDOMÍNIO VERDE 
 
PAVIMENTAÇÃO E FIM DA TAXA – A assembléia do dia 3 de agosto aprovou proposta da Diretoria 
de suspender a taxa de pavimentação e concluir a obra de pavimentação com as reservas financeiras 
existentes e receitas de substituição de associados, com prazo até dezembro deste ano. No entanto, os 
trabalhos foram suspensos devido à denúncia de uma moradora e abertura de inquérito policial. Os 
prejuízos serão enormes. A Coohaj, por intermédio de seus advogados, está providenciando a defesa 
junto a Justiça e espera poder retomar a obra mas o prazo é absolutamente imprevisível.  
 
REVISÃO DA REDE HIDRÁULICA – A mesma assembléia aprovou também a revisão da rede 
hidráulica, que já está sendo planejada. Os trabalhos começarão em breve.  
 
INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL  – No dia 31 de agosto, sábado, será inaugurado o Parque 
Infantil, localizado ao lado da sede do Condomínio. A festa será marcada com um festival de sorvete 
grátis para a garotada. Compareça, leve seus filhos. 
 
CHARRETE – Todos os sábados e domingos, das 9h às 16h, a Charrete estará disponível para passeio 
com os moradores. Aproveite, conheça o Condomínio Verde e divirta-se.  
 
RESSARCIMENTO – A diminuição de débitos do Condomínio através do ressarcimento de ex-
cooperados está sendo feita mensalmente. Só este mês  foram pagos mais de  R$ 21.000,00, com os 
recursos aportados pelos novos associados o que deixa o Condomínio com menos obrigações e 
tranqüiliza a gestão para novos investimentos.    
 
CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE 
 
BÔNUS DO AMIGO - Esta é uma novidade boa para todo mundo. O Bônus do Amigo foi estendido ao  
 



Condomínio Palmas do Lago Oeste. Isso quer dizer que, quando um condômino apresentar um amigo e 
este aderir à Coohaj e ao Condomínio, ganhará um bônus de 5% do valor definido para cada fração. O 
bônus será creditado ao condômino e abatido de taxas extras e das taxas de administração e 
manutenção. Além de beneficiar a todos, o bônus servirá para resolver o problema de inadimplência de 
alguns condôminos que estão com dificuldade de manter suas obrigações em dia (alguns em processo 
de eliminação da Cooperativa e outros na iminência da execução judicial da dívida). 
 
FESTA CAIPIRA FOI UM SUCESSO - Ainda repercute o grande sucesso da 1ª Festa Caipira do 
Condomínio. Tanto que muita gente começa a reivindicar novos eventos e, inclusive, uma festa das 
crianças, em outubro. A garotada, por sinal, chamou a atenção pelo entusiasmo, começando cedo a 
participação nas várias brincadeiras. O forró seguiu animado até quase 3 horas da madrugada e 
praticamente nada sobrou nas barracas de bebidas e comidas típicas. Quase todos os “empresários” 
saíram da festa sem mercadoria para levar para casa. Foi importante a presença de quase todos os 
moradores do Condomínio, além de cooperados que ainda não têm a casa pronta. Foram decisivos para 
o êxito a participação entusiástica dos funcionários, o apoio do Condomínio Verde (que cedeu as 
barracas), a ajuda do supervisor Naimar, dos funcionários que atuaram na segurança, e de cooperados 
como Mara Pamplona,  o casal Felipe e Delba e Geralda, Júlio e Cleudson Fernandes, responsáveis 
pelo lindo convite. 
  
REDE HIDRÁULICA - Exatamente na véspera da Festa Caipira. Por suas dimensões impressionantes, 
a operação de colocação da caixa (60 mil litros) juntou dezenas de moradores e firmou a decisão de 
exibi-la aos condôminos que comparecessem à festa, de forma a ser comparada com a caixa hoje em 
funcionamento, que, de repente, ficou pequena. Iluminadas, a comparação das duas caixas chamou a 
atenção de todos.  
 
PROBLEMAS NA TOPOGRAFIA - Foi comprovado o que alguns condôminos já denunciavam. A 
Administração determinou um levantamento de campo, sendo constatado que o trabalho de topografia 
deixou alguns problemas. A Coohaj está buscando contato com os técnicos responsáveis pelo projeto 
para que corrijam tais distorções.  
 
NOVOS TELEFONES - Agora está mais fácil falar com os funcionários do Condomínio. Com a 
condenação do sistema de comunicação anterior (rádio) e a promoção especial da TCO para jornalistas 
(Dia dos Pais), foram comprados novos telefones celulares, que estão sendo colocados à disposição 
dos funcionários. Além de mais eficiente, o processo se revelou mais econômico que o rádio. 
 
PROJETO ÁGUAS CLARAS 
 
TAXA DE MANUTENÇÃO DIMINUI – A Diretoria e o Conselho Consultivo decidiram reduzir de R$ 
35,00 para R$ 30,00 o valor da Taxa de Manutenção do Projeto Águas Claras. Essa é a segunda 
redução nos últimos doze meses. Isso foi possível porque houve aumento de adesões e o rateio das 
despesas, obviamente, reduziu.   
 
APÓLICE DE SEGURO – As apólices do seguro de vida já chegaram à Coohaj. Por segurança, 
estamos entregando essas apólices pessoalmente na Cooperativa, no horário comercial. 
 
RESÍDUO DE INCC – Alguns cooperados que dividiram o pagamento da entrada ou fizeram pagamento 
com cheques pré-datados acabaram gerando um resíduo de INCC a descoberto, já que a amortização 
no saldo devedor se dá pelo índice do efetivo pagamento. Assim, conforme combinado e anunciado, 
completado um ano do empreendimento, nos Boletos do próximo mês serão incluídos os eventuais 
resíduos, assegurando uma amortização exatamente igual para todos os cooperados. Esse ajuste será 
feito anualmente. 
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