
  

Presidente: José A. C. D’Arrochela

Condomínio Verde: Reinaldo M. de Morais
 

Gestão: 04/2002 a 03/2004

Águas Claras: José Vannildo M. da Silva

Palmas do L. Oeste: Stael Dourado

Cooperativa Habitacional dos Profissionais de Comunicação do Distrito Federal

BC
oletim
oohaj

Águas Claras
Condomínio Verde
Palmas do Lago Oeste

  
www.coohaj.org.br                                          Boletim Coohaj nº 64 –23 de Julho/2003 
 
COOHAJ 
  
NOVO SITE DA COOHAJ  – Na semana passada, foi ao ar o novo site da Coohaj.  Os 
internautas contam agora com mais informações, acesso rápido e objetividade. Envie sua 
mensagem, participe das enquetes, tire suas dúvidas! A nova página eletrônica permitirá maior 
interação entre os cooperados e a diretoria da Coohaj. 
 
CONDOMÍNIO VERDE 
 
FESTA DA LUA – Será realizada no dia16 de agosto a segunda Festa da Lua , a partir das 22h  
na sede do condomínio. Participem! 
 
MUDANÇA DE TELEFONES – Com a reforma da sede, houve mudança nos números dos 
telefones. O da sede passa ser o 427-0181 e o da portaria 3034-2534. 
 
DESPERDICIO DE ÁGUA – Estamos num período de seca e nesta época o lençol freático está 
com seu nível mais baixo, podendo comprometer a capacidade de vazão do poço. Portanto, é 
imprescindível economizar água. Use, porém só o necessário. 
 
DESMEMBRAMENTO DO CONDOMÍNIO – A Ata do desmembramento e toda a 
documentação necessária para seu registro já foram encaminhadas à Junta comercial.  
Estamos aguardando sua liberação. Concomitantemente, a Coohaj vem disponibilizando todas 
as informações e bancos de dados solicitados. 
 
CONDOMíNIO LAGO OESTE 
 
ROÇAGEM – Devido à seca, os interessados em roçar seus lotes devem procurar a 
Administração do Condomínio para solicitar a autorização. Lembramos ainda que é proibido 
colocar fogo nos lotes sem a autorização prévia da administração do condomínio. 
 
SEGURANÇA – Devido aos constantes roubos, lembramos mais uma vez aos cooperados que 
tomem as devidas precauções quanto à segurança de suas casas. 
 
IBAMA – Neste mês o condomínio foi multado pelo IBAMA, em  R$ 35.000,00 e recebeu um 
auto de infração embargando todas as construções. O Departamento Jurídico já entrou com 
recurso contra a multa e o pedido de embargo e estamos aguardando uma posição do IBAMA. 
 

ÁGUAS CLARAS 
 
FESTA JUNINA NA ENTREGA DO BLOCO C – A entrega do Bloco C, no dia 27/06/2003, foi 
animada com um completo “arraiá” junino: fogueira, quentão, guloseimas, fogos de artifício e 
muito forró, que se estendeu até a madrugada. Tudo a que tinham direito as 450 pessoas que 
compareceram, cooperados e convidados. Prestigiaram o evento toda a diretoria da MB 
Engenharia, o administrador de Águas Claras, Jáder Barbosa, e diretores de outras 
cooperativas que estão construindo em Águas Claras. Assim como aconteceu na entrega do 



Bloco F, a Coohaj e a MB Engenharia sortearam cinco vales-brindes de R$ 350,00 entre os 
associados presentes. Os prêmios poderão ser usados na compra de assessórios que não 
acompanharam a entrega dos apartamentos. Os felizardos foram: Elidecir Rodrigues Jacques 
(ap. 302), Daniel G. do Amaral Filho (ap. 904), Gilmar dos Reis Lopes (ap. 1204), Márcio de 
Oliveira Figueiredo (ap. 904) e Goreth Batista Ferreira (ap. 1303). O edifício está agora na fase 
de finalização e obtenção do habite-se, que deverá sair em agosto. 
 
ESCRITURA DO PROJETO ÁGUAS CLARAS – As escrituras dos seis lotes do 
empreendimento Residencial I e II de Águas Claras - cinco na quadra 201 e um na quadra 210 - 
já saíram da Terracap para o cartório para serem lavradas. Após esse trâmite, serão 
encaminhadas para o Cartório de Imóveis de Taguatinga com a devida incorporação dos 
empreendimentos, o que permitirá a averbação de cada apartamento. Os primeiros a serem 
registrados serão os do Bloco F, para os quais já foi expedida a carta de habite-se. Segundo a 
informação do cartório, o processo deverá durar aproximadamente 30 dias. 
 
CONDOMÍNIO DO BLOCO F – O Bloco F já tem síndico. É o morador do apartamento 403, 
Ilson Leir Gonçalves. Os ocupantes do edifício já tomaram várias providências para o bom 
funcionamento do condomínio, as quais estão sendo encaminhadas e acompanhadas pela 
Coohaj. 
 
INFRA-ESTRUTURA DA QUADRA 201 – Por ocasião da festa de entrega do Bloco C, o 
administrador de Águas Claras, Jader Barbosa, comprometeu-se a iniciar as obras de infra-
estrutura de acesso à Quadra 201 até o mês de outubro. A diretoria da Coohaj acompanhará 
com atenção o cumprimento desse importante compromisso. 
 
OBRAS NO BLOCO B – As cerâmicas do Bloco B foram escolhidas e o resultado é o seguinte: 
Sala, quartos, circulação e sacadas: Opção 5 com 10 votos. Especificação: Maranon Ivory – 
Incepa – 33 x 33. Cozinha , área de serviço, banheiro de serviço: Opção 2 com 11votos 
Especificação: Piso White B. Matte – 29,5 x 29,5 – Cecrisa. Parede W Wave Lux – 20 x 30 – 
Cecrisa. Banheiro social: Opção 2 com 8 votos. Especificação: Piso Alabrasto BE – 30 x 30 – 
Cecrisa. Paredes Búzios IV – 20 x 20 – Portinari. Filete Sirus IV – 6 x 20 – Portinari. Banheiro 
da suíte: Opção 2 com 10 votos Especificação: Piso White Basic Matte – 29,5 x 29,5 – Cecrisa. 
Paredes Búzios WH – 20 x 20 – Portinari. Filete Sirus WH – 6 x 20 – Portinari. As obras estão 
em ritmo acelerado no Bloco B, prosseguindo a execução do revestimento de reboco interno e 
externo, as instalações elétricas etc. 
 
BLOCO A DA 210 – O Bloco A da Quadra 210 já está na quarta laje. O ritmo da construção 
logo será acelerado para que, até o final do ano, a estrutura e a alvenaria estejam concluídas. 
 
CONCURSO DE ARTES – Foi prorrogado para o dia 30 de julho o prazo das inscrições para o 
concurso das obras de arte dos oito blocos do empreendimento Residencial I e II. O resultado 
será divulgado na primeira semana de agosto. Participem! O regulamento está na página 
eletrônica ou na sede da Coohaj. 
 
NOVO DIRETOR DE ÁGUAS CLARAS – Por força de compromissos profissionais, o jornalista 
Vannildo Mendes foi obrigado a renunciar ao cargo de diretor do Projeto Águas Claras. Para o 
seu lugar, foi eleito, na assembléia do dia 18 de julho, o arquiteto Paulo Henrique Veiga, que 
vinha exercendo as funções de fiscal de obras do Projeto. A relação de confiança mútua 
desenvolvida nos últimos dois anos o credenciou para o cargo. A empresa Fazer Arquitetura e 
Engenharia vai indicar um fiscal substituto. Lamentamos o afastamento do nosso cooperado 
Vannildo, que, durante o seu mandato, trabalhou com muita competência e dedicação. 
Desejamos-lhe sorte em sua nova empreitada. Ao Paulo, damos as boas-vindas. 
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