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A segurança está muito ruim.
E a pista da DF-001 pior ainda!
O Posto Comunitário de Segurança foi
bastante útil para o Lago Oeste por um bom
tempo... Além da viatura, sempre presente no
Posto rodando 24 horas pela região, lá ficavam
dois PM's, atentos às necessidades de segurança
da comunidade. Com isso, pequenos furtos e
assaltos foram reduzidos e aumentou a sensação
de segurança e tranquilidade dos moradores.
Foi! Uma viatura continua fazendo ronda
pela região, agora por 11 horas, o Posto
continua no mesmo lugar, sempre aceso à noite,
mas sem PM's presentes... e os meliantes já
perceberam isto!
Ou seja: os pequenos furtos de chácaras
vazias tornaram-se assaltos, à mão armada, com
ameaças aos moradores, roubos de carros ou
nas entradas das ruas ou das próprias chácaras
e tentativas de sequestros... Enfim, a segurança
do Lago Oeste voltou a ficar muito ruim...
Só nestes 20 dias de 2014, 09 carros e 03
motos foram roubadas em várias ruas (04, 06,
10, 12, 17 e 18), além de várias tentativas
frustradas.
A Asproeste procurou o Delegado Rogério,
titular da 35a. DP e foi informada, mais uma
vez, que o Lago Oeste quase não registra
ocorrências policiais (só havia um roubo de
carro registrado!). Foi informada, também, que
a Polícia Militar está fazendo uma "operação
tartaruga", o que anima os marginais a praticarem assaltos e roubos em regiões com menor
presença de policiais, como é o caso do Lago
Oeste.
E deu um conselho: mesmo aquelas
ocorrências que podem ser registradas através

No Posto, até alguns meses
depois da inauguração:
havia sempre um ou dois
PM's de prontidão... O
Posto, hoje, não tem
ninguém presente... apenas
a luz acesa à noite!

da Internet, são mais rapidamente apuradas se o
registro for feito diretamente na 35a. DP, de
Sobradinho II. Façam isto, pois... mesmo que dê
um pouco mais de trabalho! Terá que haver outro
assassinato para o GDF tomar providências?

Licitação enrolada
Está aí outra situação
que depende do GDF e
continua enrolada: o
estado precário do acesso
ao Lago Oeste...! Em
reunião da Asproeste, na
presença do presidente da
Câmara Distrital, o
diretor do DER-DF afirmou que a licitação para recapeamento da DF001 estava em andamento e os serviços seriam
iniciados em novembro/2013.
Não foram. A licitação continuou pendente...
e a última promessa foi de início das obras ainda
em janeiro/2014... que já está acabando!
Enquanto isto, os acidentes aumentam, na
proporção em que as operações tapa buraco não
resolvem mais nada e o número de caminhões e
carretas que usam a pista para se dirigirem ao
norte do país se multiplicam... sem qualquer
fiscalização! Terá que haver um acidente com
muitas mortes para o GDF tomar uma atitude?
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A Asproeste, o Lago Oeste e o lixo
Como parte de suas ações voltadas para
atender toda a comunidade do Lago Oeste, a
Asproeste está investindo R$61.856,00 para
melhorar o processo de descarte e coleta do
lixo, uma das exigências dos órgãos ambientais
para aprovar o EIA-RIMA.
Nos últimos três meses, foram consertados
ou recuperados 50 containers, ao custo de
R$ 23.950,00, e, nas próximas semanas,
deverão ser adquiridos e instalados outros 15
containers recondicionados, ao custo de R$
10.500,00, completando o número de containers adequados para cada rua.
Paralelamente, a atual diretoria da Associação assumiu a responsabilidade pela construção das
baias de instalação naquelas ruas cujos moradores/
usuários não conseguiram se reunir e cotizar para
construí-las.
Neste caso, foram gastos mais R$16.906,30, entre
material e mão de obra, na construção de 15 baias,
nas Ruas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e
24, e reformadas 02 baias, nas Ruas 03 e 04.

É uma pena que a carência de espírito solidário e
de educação de muitas pessoas continue ignorando a
boa vontade e a compreensão de muitas outras,
transformando os containers em depósito de lixo que
não é lixo, mesmo havendo um espaço na Asproeste, à
disposição para receber este material, que é recolhido,
na primeira semana de cada mês, pelo SLU. Viver em
comunidade exige colaboração de todos...!

Endereçamento

Uma égua no lixo

A Comissão de Endereçamento já escolheu o projeto final de endereçamento do Lago Oeste, que deverá
ser apresentado à comunidade na próxima Assembléia
Geral: ele terá Ruas (que serão mantidas como são
hoje, inclusive a Rua 00), Travessas e Entradas, mas
todas as chácaras terão que ser renumeradas.

Avisos importantes
1. A Asproeste convida todos os produtores rurais
do Lago Oeste para uma reunião dia 22/02, a partir
das 09 horas. Emater, Sindiorgânicos e Cicoob estarão
presentes.
2. A Emater já está fazendo vistorias para efeito de
certificação produtiva das chácaras. Ligue e peça a
vistoria: 3363-1938.

3. Conforme estabelece o Estatuto da Asproeste,
a mensalidade de 2014 aumentou: será de R$68,00,
com desconto de R$10,00 para quem pagar até dia
05 do mês subsequente, e juros e multa para quem
atrasar.
4. Já estão abertas as inscrições para oficinas de
artesanatos promovidas pelo MEB.Informações pelo
e-mail meb@meb.org.br ou pelos
telefones 3225-2999 e
9551-5166

Por falar em lixo, educação, colaboração, no final
do ano passado, alguém sem qualquer noção do que
seja qualquer uma destas coisas, pegou uma égua nova,
recém morta, amarrou-a num carro, uma camioneta,
talvez, e a arrastou até os containers da Rua 13.
Ou seja, em vez
de ligar para o n°
3591-6723 , do
SLU de Sobradinho
solicitando a busca
do animal morto, o
autor do "crime"
cometeu três imbecilidades: teve que arrastar o animal
por centenas de metros, provavelmente de madrugada,
jogou a égua junto ao container, atraindo moscas,
baratas, insetos, vermes e ratos, colocando em perigo
a saúde de todos da área, e correu o risco de, se fosse
descoberto, pagar uma pesada multa, conforme estabelece a lei. Na verdade, os órgãos de fiscalização
sabem quem foi o autor desta estupidez,
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