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Mais segurança é preciso
 A ASPROESTE sempre se empenhou para que os

órgãos de segurança dessem maior atenção ao Lago
Oeste. Infelizmente, a Polícia Militar só se instalou aqui
após o assassinato do professor Carlos Mota, diretor da
escola, com  um Posto Comunitário de Segurança , um
programa do governo Arruda, que foi desativado quando
ele foi cassado.

A alegação dos policiais, civis e militares, é que a região
é  bastante  tranquila em comparação com todas as
demais regiões do DF, o que não deixa de ser verdade,
mas não elimina os perigos representados pelos furtos,
assaltos, roubos de carros, tráfico de drogas que vêm
aumentando substancialmente  nestes últimos tempos.

Daí porque a ASPROESTE  lutou, após a desativação
do PCS, em oferecer um espaço na sede da Associação,
para instalação de um posto, mesmo com finalidade de
Ponto de Apoio dos Policiais Militares que lá trabalham.
Este objtivo foi alcançado e a colaboração entre
ASPROESTE e o 2° Batalhão de Políticia Rural entra, agora,
numa nova etapa, como postou seu comandante, Major
Marcelo  Almeida, no grupo de Segurança do Lago Oeste:

1. Baias  dos containers
A direção da ASPROESTE decidiu parar, temporariamnte,

de consertar as baias dos containers de lixo. E por uma razão
simples:  não há uma semana em que uma, duas ou mais baias
não apresentem cercas arrebentadas ou travas arrancadas ou
postes quebrados, pela dificuldade de movimentação dos
containers dentro das baias. Ou seja, o conserto destes estragos
está sendo inútil e dispendioso para a ASPROESTE.

2. Lixo que não é lixo
Durante muitos anos, por falta de opção ou má educação, o

chamado lixo que não é lixo era jogado junto dos containers, lá
ficando até que algum catador de lixo o retirasse, já que a SLU não
recolhe este tipo de lixo.

Aí a ASPROESTE resolveu dar uma solução a este problema,
passando a recolher tal lixo - móveis, equipamentos elétricos e
eletrônicos, portas, privadas, cercas e latas - acumulando-as na
própria sede da Associação, pagando um caminhão para, depois,
levá-lo para algum local autorizado pelo SLU. Com o tempo, a
NOVACAP, uma Cooperativa de Catadores de Sobradinho ou a
própria SLU passou a fazer este trabalho de coleta do material
acumulado na ASPROESTE, um trabalho que continua sendo feito.

Daí, o apelo da ASPROESTE a usuários e moradores de

chácaras: não descartem o lixo que não é lixo nos containers...

Levem para a ASPROESTE!

Uma luta histórica: como cuidar do lixo no Lago Oeste?

"Bom dia a todos!!! Gostaria de esclarecer a todos que a

ASPROESTE e a PMDF, através do Batalhão Rural Leste, estão

finalizando um Termo de Cessão de Uso,  o qual possibilitará

a seguinte situação: os encargos financeiros como água,

luz e internet serão de responsabilidade da Associação e a

manutenção predial em geral, a cargo da PMDF.

Isso possibilitará uma melhoria nas instalações prediais,

a cargo da PMDF, além de conserva-la. O Batalhão Rural

Leste reitera a importância da parceria firmada desde 2016

com a ASPROESTE e a preocupação desta em proporcionar

um local digno para a permanência, mesmo como Ponto de

Apoio, dos Policiais Militares que lá trabalham.Obrigado pela

atenção!!!

Por isto, durante algum tempo,
as baias que tiverem travas quebra-
das ou postes de sustentação das
cercas derrubados ou cercas ar-
rebentadas, assim permanecerão.
Apenas os pisos das baias serão
consertados até nova avaliação da
direção da ASPROESTE.

Major MarcelAlmeida

Comandante

       do 2º BPR7-

N°s. da PM RURAL
VIATURA

VIVO: 99927-2936
OI: 98545-9272

WHATS'APP: 9927-2936



2/Informativo da Asproeste                                         2° quinzena de narlio de 2018

24/10

Associação dos Produtores do Núcleo

Rural Lago Oeste

Dir etoria: Carlos Tadeu Gomes, Marcos

Santarosa, Raul Braga, Rutilene Graneirro,

Márcio Jòrio Lemos e José de Maria Estrela

Secretaria:  Fone: 3478-1335/1336

E-mail: asproeste@asproeste.org.br

Redação e fotos: Leonardo Brito -

Reg.Prof. n° 2667/DRT/MG

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
UBS LAGO OESTE

AVISO

14, 15, 16 e 17      De 02 a 06 de abril

00, 01 e 02      De 09 a 13 de abril

03, 04 e 05      De 16 a 20 de abril

            DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS: JANEIRO DE 2018
RECEITAS                                  DESPESAS

                                                                   ASPROESTE
CONTR. ASSOCIADOS  R$      34.189,35 PESSOAL  R$       10.412,89
FINANCEIRAS  R$            501,11 ADMINISTRATIVAS  R$        23.721,49
ALUGUEL ANTENA  R$         5.876,36 FINANCEIRAS  R$           1.422,21

OUTRAS OPERAC.  R$                  -
TOTAL  R$      40.566,82 TOTAL  R$       35.556,59
                                                                                            EIA RIMA
PROJETO  R$        1.004,50
FINANCEIRAS  R$        2.108,27
TOTAL  R$        3.112,77 TOTAL  R$                  -
                                                                            GEO REFERENCIAMENTO
PROJETO  R$           591,00
FINANCEIRAS  R$                 -
TOTAL  R$           591,00 TOTAL  R$                 -
                                                                                           EMPÓRIO
PROJETO R$        9.494,00  ADMINISTRATIVAS         R$        10.066,71

   FINANCEIRAS          R$              -
   TOTAL           R$     9.494,00            TOTAL                                    R$      10.066,71

Para poder manter o padrão de atendimento que
vem prestando à comunidade do Lago Oeste, a UBS
(Postinho de Saúde instalado na ASPROESTE) precisa
renovar o cadastro geral dos  usuários de seus
serviços, residentes na região, o que já vem sendo
feito desde início de março..  A UBS estabeleceu um
calendário de atendimento por ruas, mas o
comparecimento dos moradores das ruas até agora
foi bem aquém das expectativas. Mas o
cadastramento continua até 20 de abril, conforme
calendário abaixo. E é preciso que os usuários de
chácaras se conscientizem da importância da
presença de equipes médicas da UBS no Lago Oeste
e compareçam e incentivem para que seus caseiros,

prestadores de serviços e familiares também o façam.

          RUAS       DATAS

Desconto na Academia
 A ASPROESTE fechou um convênio com a Academia

Monte Olimpo, recém instalada no Shopping Lago Oeste:
seus associados, incluindo familiares, têm descontos para

se inscrever na Academia. A avaliação física é
gratuita e haverá um desconto de 12% sobre os
planos indicados. Prestigie mais este
empreendimento que se instala no Lago Oeste
e participe desta promoção.

A ASPROESTE já está em contato com a direção
da NOVACAP no sentido de ter, novamente,
máquinas e caminhões para realizar serviços de
conserto das ruas internas do Lago Oeste. Em ano
eleitoral, porém, as coisas se complicam um pouco.

De qualquer modo, os respresentantes de ruas
devem ir mobilizando usuários e moradores de
chácaras, caso a Novacap libere os serviços.

Conserto das ruas

Usucapião administrativo
A ASPROESTE foi informada que alguns usuários

de chácaras em áreas particulares (nãopertencentes
à União) estão conseguindo regularizar a área através
de usucapião administrativo.

Mais Informações com
Edimar, Tabelião Subs-
tituto do Cartório do
4°Ofício de Notas, na
504 Norte, cujo telefone
é 3038-2502.Quem tiver vidros para descartar na chácara,

pode levar para a ASPROESTE, jogando-o no

recipiente próprio lá disponível

DESCARTE DE VIDRO


