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COOHAJ 
 
 
BÔNUS PRORROGADO – A Coohaj e o Sindicato dos Jornalistas do DF decidiram 
prorrogar até o dia 31 de outubro de 2002 o convênio que concede bônus aos jornalistas 
sindicalizados que aderirem aos projetos Lago Oeste e Águas Claras. Pelo convênio, serão 
concedidos bônus de 20% ao Condomínio Palmas do Lago Oeste e 3% ao Projeto Águas 
Claras. Avisem a seus amigos sobre essa oportunidade! 
 
DÉBITO EM CONTA – A Diretoria da Coohaj quer agilizar o desconto das mensalidades e 
taxas em conta-corrente bancária. Por enquanto, há convênio com o Banco do Brasil e com o 
Banco Real. Procure a sede da Coohaj e autorize o débito, dessa forma é muito mais fácil 
manter em dia as suas obrigações para com a Coohaj. O objetivo é colocar em débito direto na 
conta bancária as despesas de todos os associados, prática já adotada no Projeto Águas 
Claras. 
 
CONDOMÍNIO VERDE 
 
 
PAVIMENTAÇÃO – Sem criação de nova taxa extra, a pavimentação das ruas do Mirante e 
Pitangueiras foram incluídas no contrato existente com a CK Engenharia. A prioridade agora é 
concluir a instalação de meio-fio em todas as ruas pavimentadas. A continuação das obras 
dependerá de decisão de assembléia geral do dia 3 de agosto, sua participação é importante. 
Vamos discutir e decidir quais os próximos passos a serem dados, inclusive considerando o 
parecer emitido pela Semarh. 
 
PARQUE INFANTIL – A contratação dos serviços para a construção do parquinho infantil já 
foi feita. As obras já começaram na área próxima à Administração/churrasqueira, conforme 
aprovação em assembléia. Na inauguração, a ser marcada, haverá distribuição de sorvete para 
as crianças.   
  
ACEIRO – Na divisa do Condomínio com a Fazenda Taboquinha foi feito o aceiro que vai nos 
proteger de incêndios. Na divisa com o Condomínio Ouro Vermelho, os trabalhos começam 
esta semana. O aceiro é feito manualmente para evitar depredação. 
 



CHARRETE – Já está no Condomínio a charrete que vai ser usada nos passeios internos. 
Agora, estamos em fase de elaboração das normas de uso e treinamento dos funcionários. 
Aguardem! 
 
LIMPEZA – O Condomínio continua oferecendo serviço de limpeza com roçadeira nos lotes 
dos condôminos. Os interessados devem formalizar o pedido na sede da Coohaj. Os novos 
preços são os seguintes: Lotes de 2.000m2 – R$ 150,00; Lotes de 1.000m2 – R$ 75,00 e lotes 
de 800m2- R$ 60,00.   
 
 
CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE 
 
 
GRANDE FESTA CAIPIRA – Sábado (27 de julho) é dia de festa no Condomínio Palmas 
do Lago Oeste. A partir das 19h, será realizada, na área da Churrasqueira, a 1ª Grande Festa 
Caipira, com brincadeiras para a garotada, comidas típicas e muito forró, animado por Paulo 
César Emoção Country. Cada associado terá convites à disposição para levar amigos e 
familiares. Os convites estão na sede da Coohaj e na Portaria do Condomínio. 
 
REDE HIDRÁULICA – Durante a Festa Caipira, será apresentada a nova caixa d’água, com 
capacidade para 60 mil litros, que acaba de ser erguida. Nos próximos dias já estará em 
funcionamento, passando a acumular a água dos dois poços, que já está sendo distribuída. 
Enquanto isso, está em fase adiantada a complementação da rede, levando água a todas as 
frações do Condomínio.   
 
TRÂNSITO – As medidas adotadas pela Administração para reduzir os problemas de 
excesso de velocidade estão dando resultados. Atualmente, os moradores só têm queixas 
contra o comportamento de um condômino, que insiste em desrespeitar o limite de velocidade, 
não entendendo os riscos e o desconforto (poeira em demasia) que vem causando aos 
vizinhos. 
 
 
 
PROJETO ÁGUAS CLARAS 
 
BOLETIM – O Boletim Residencial Imprensa, nº 2, do Projeto Águas Claras, está na gráfica 
para impressão e seguirá para casa de todos os associados na próxima semana. 
 
PERMUTAS – Os cooperados que desejarem trocar de apartamento devem anunciar na 
Bolsa de Permutas. Visite o nosso site www.coohaj.org.br    
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Endereço: SIG Quadra 02 – Nº 430 – Fonefax: 343-1670/1707 
E-mail: coohaj@coohaj.og.br - Home Page: www.coohaj.org.br   


