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COOHAJ 
 
 ASSEMBLÉIA – Sábado 20 de novembro realizaremos assembléia da Cooperativa para deliberar sobre 
vários assuntos de interesse geral, como a instalação de medidores por apartamento para o consumo de 
água e gás, regras para amortização de saldo devedor através de FGTS e/ou financiamento externo, 
cobertura das garagens, entre outros.  
 
BALANCETE –  Os balancetes este mês serão enviados posteriormente.  
 
 

CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE 
 
REGULARIZAÇÃO – Foi bastante concorrida a audiência pública promovida pela Comissão do Meio 
Ambiente da Câmera Legislativa sobre a regularização dos condomínios em áreas públicas da União, 
como é o caso do nosso condomínio. Os representantes do governo federal enfatizaram a disposição de 
resolver o caso com urgência, através de convênio com o GDF. Inicialmente serão regularizados o 
Itapuã, Vicente Pires e a Vila Basevi, que fica no início do Lago Oeste. Estaremos acompanhando o 
processo. 
 
AMPLIAÇÃO DO PARQUE – O projeto de Lei encaminhado pelo Executivo para ampliação do Parque 
Nacional de Brasília tem prazo para ser votado até 16 de novembro. Está distribuído para a CCJ e 
comissão do Meio Ambiente. Foram apresentadas três emendas que excluem a nossa área da poligonal 
da ampliação do parque. Precisamos estar atentos e acompanhar de perto o processo. 
 
LIXO I – Mais uma vez lembramos que os cooperados que não têm lixeira em frente às suas frações 
deverão levar o lixo até o container que fica ao lado da DF 001, entrada para Rua 19, pois o container do 
condomínio foi recolhido para reforma. O recolhimento do lixo dentro do condomínio só é feito nas 2ª e 
6ª feiras.  
  
LIXO II – A administração vem observando que há muito lixo espalhado pelas ruas deixado pelos 
moradores e/ou convidados. Portanto, solicitamos aos condôminos que orientem seus caseiros, 
familiares e convidados, da importância da preservação do meio ambiente, jogando o lixo em lugares 
adequados. 
 
DENGUE - Com a chegada do período chuvoso, chega também a dengue. Lembramos aos condôminos 
os cuidados para evitar a picada do mosquito: Lavar bem os pratos de plantas e xaxins; Limpar as 
calhas e as lajes das casas; Lavar bebedouros de aves e animais com uma escova ou bucha e trocar a 
água pelo menos uma vez por semana; Guarde as garrafas vazias de cabeça para baixo; Jogue no lixo 
copos descartáveis, tampinhas de garrafas, latas e tudo o que acumula água. Mas atenção: o lixo deve 
ficar o tempo todo fechado. Não se esqueça também: tampe caixas d’água; cisternas; tambores; 
poços e depósitos de água. A não proliferação do mosquito SÓ DEPENDE DE VOCÊ.  
 



SEGURANÇA – Pedimos aos moradores que orientem seus caseiros quanto à vigilância em suas 
frações. Neste mês de outubro, duas casas dentro do condomínio e duas chácaras próximas foram 
roubadas. 
  
 

ÁGUAS CLARAS 
 
 
CAFÉ DA MANHÃ NA OBRA DA 201 – O próximo café da manhã na obra esta marcado para o sábado 
dia 6  de novembro no térreo do bloco E. Participe e acompanhe o andamento da sua obra.  
  
ACESSO ÀS GARAGENS - O acesso  às garagens do subsolo dos blocos C e B, se dará, a partir de  
20 de novembro  pela  entrada definitiva à garagem, de maneira provisória, até que seja concluída a 
infra-estrutura e asfalto da rua de acesso ao condomínio, atendendo solicitação  feita em abaixo-
assinado pelo condomínio à COOHAJ. O prazo estabelecido é o da conclusão do piso e o tempo da cura 
do concreto para suportar a sua carga plena. 
 
BLOCO C e B –No mês de outubro foram recebidas as áreas comuns, a recuperação do térreo e dos 
salões de festas dos  blocos, após os reparos realizados, pelo síndico, comissão de moradores e 
fiscalização da COOHAJ.  
 
BLOCO E –Iniciada a montagem dos elevadores, em fase de finalização as fachadas, e em ritmo 
acelerado os acabamentos internos para que  até ao final  de novembro o cronograma atinja os 85% de 
conclusão do prédio. A COOHAJ e a MB estão aguardando o desfecho da licitação das obras de asfalto 
para marcar a data da festa de entrega  de mais um bloco do Residencial imprensa I. 
 
BLOCO D – Em execução  vários serviços de instalações, os contra-marcos serão colocados neste mês 
de novembro, liberando a execução do reboco e emboço interno e externo.O cronograma da obra está 
em dia. 
 
BLOCO A – Segunda laje concretada. A obra  sai do chão e em breve em ritmo mais acelerado. Na 
assembléia de novembro será deliberada a instalação de medidores por apartamento para consumo de 
água e gás. O custo estimado para o gás é de R$ 135,00 por unidade e de R$ 550,00  para os 
hidrômetros por apartamento. Veja nota a respeito em nossa página na internet. 
 
BLOCO A QUADRA 210 – A certidão de ônus necessária para a liberação do FGTS e financiamento 
junto a instituição financeira, atrasou devido a dois erros seguidos da administração de Águas Claras na 
emissão da Carta de  Habite-se,   a informação da área construída do prédio foi emitida errada, e com 
isso a expedição da CND também  atrasou, porque esta depende do Habite-se.Os novos prazos dados 
pelos órgãos competentes (INSS e Cartório 3º ofício) para análise da documentação estão previstos 
agora para o próximo dia 22 de novembro. 
 
BLOCO B QUADRA 210 –  Tão logo a contenção do arrimo que está sendo executado pelo vizinho seja 
concluído, será desobstruída a área do perímetro do bloco B para execução do gabarito e dar inicio às 
fundações. 
 
RESIDENCIAL IMPRENSA III – Os projetos executivos estão sendo concluídos, e logo serão 
encaminhados para aprovação nos órgãos competentes, para  emissão do Alvará de Construção. A fase 
de pré-lançamento está sendo um sucesso. 
 
RESIDENCIAL IMPRENSA IV  - Nos próximos dias será assinado o contrato com a COHANOVACAP, 
formalizando o acordo que viabilizará o novo empreendimento da COOHAJ, mais 400 apartamentos. 
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