informativo
da Asproeste

Associação dos Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste/Asproeste

2° quinzena de junho/2008

O Lago Oeste está de luto!

O professor Carlos Motta, diretor do Centro de Ensino Fundamental
do Lago Oeste, foi assassinado na madrugada de sexta-feira, dia 20/06.
No pouco tempo em que ele dirigiu a Escola, foi capaz de provocar uma
revolução educacional no Lago Oeste, não só humanizando o ambiente escolar
mas implantando projetos que despertaram o interesse de alunos, pais
professores e servidores, a maioria se envolvendo com um de seus sonhos:
transformar a escola na melhor escola rural da América Latina.
Seu último sonho, a implantação da Educação Integral no Lago Oeste,
em parceria com a comunidade, já estava sendo executado.
E nós, da diretoria da Asproeste, que participamos ativamente deste sonho,
esperamos vê-lo inteiramente
concretizado.
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Lixo é retirado de chácara. Muito lixo!
Atendendo justificada reclamação de moradores, a Asproeste
acionou vários órgãos públicos
(Administração de Sobradinho,
SLU, Belacap, Ouvidoria do GDF
e GRPU) para resolver um assunto
inusitado: o imenso mal cheiro exalado de uma chácara da Rua 07.
O problema acabou sendo resolvido pela fiscalização da GRPU, através da boa vontade e eficiência
do Sr.Ademário, que esteve no local
e, constatando a existência de acúmulo proposital e anormal de lixo,
providenciou sua imediata retirada.
Com a colaboração do Roberto,
da Rua 02, a quem a Asproeste
muito agradece, que levou sua pá

carregadeira graciosamente para
executar a operação, a GRPU
retirou 10 caminhões de lixo da
chácara.
Todos sabem que preservar o
meio ambiente é uma das obrigações básicas de quem vive no Lago
Oeste, e uma das formas de se fazer
isto é dar uma destinação correta ao
lixo, seja reaproveitando-o como
adubo, seja depositando-o, corretamente, nos containers.
Assim, quem constatar qualquer
problema nesta área, informe imediatamente a Associação e ligue
diretamente para a Ouvidoria do DF
(156) ou Fiscalização da GRPU
(3329-2622).

Containers novos...

... e novas bases

Por falar em lixo, já começou o
trabalho de reforma dos containers
contratado pela Asproeste. Ao custo de quase 10 mil reais, 32 containers das Ruas 00 à 21 terão rodas
recuperadas, chapas trocadas e serão pintados e reforçados.
Para evitar maiores transtornos,
a VIPscenter, responsável pela reforma, está fazendo o trabalho de
forma gradual e sempre deixando
pelo menos um container na Rua.

Aproveitando a oportunidade,
mais algumas Ruas estão providenciando a construção de bases para
receber os containers devidamente
reformados.
As Ruas 00, 03, 05 e 15 estão de
parabéns por também tomarem esta iniciativa, que facilita o trabalho
de homens e caminhões que recolhem o lixo e muito contribuirá para
a melhor conservação dos containers.

Asproeste vai ter Viveiro de Mudas

Obras na
Asproeste
A Asproeste vem fazendo uma
série de pequenas obras em sua
sede com o objetivo de atender melhor a comunidade do Lago Oeste,
principalmente associados e moradores que dispõem de poucas opções de lazer.
Assim é que, na parte de cima
do campo de futebol, está sendo
construída uma quadra de futebol
de areia, que poderá ser usada, também, para prática de fut-volei e volei de areia.
Atrás do posto policial, foi intalada uma ducha, com três chuveiros, e um lavatório coletivo, e estão
sendo reformados os banheiros feminino e masculino, com instalação de portas nos sanitários.

Foi construído um depósito na
parte de trás da sede, liberando o
atual depósito do posto policial para ser usado na distribuição das
cestas básicas, foram reformadas
ou construídas novas calçadas e foram instaladas novas bancadas no
Telecentro.

A Asproeste contratou o sr Djalma, da Embrapa Cerrados, para
implantar um viveiro de mudas nativas em sua sede. Teremos sementeiras
e o viveiro coberto (berçário) com capacidade para produzir 10.000 mudas
anuais. Com a colaboração dele e da ONG Amigos das Florestas, os alunos
do CEF Lago Oeste, que participam da Educação Integral, aprenderão a
coletar, identificar e armazenar sementes de plantas nativas do cerrado e
como fazê-las germinar, observando o seu desenvolvimento e ajudando a
Nossos agradecimentos ao
cuidar das mudas até a fase de plantio. E aprenderão uma atividade Uratan Batista, do Viveiro Acácia,
sustentável e útil para a nossa região.
que doou mudas de plantas nativas
para enriquecer o Viveiro de Mudas
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2. E nossa imensa gratidão ao

Seja um "Amigo do Cerrado",
ajudando o nosso viveiro!

Anselmo, da Esquina 7, que colocou seu carro de som rodando por
todo o Lago Oeste, para informar
a comunidade sobre a carreata e o
ato ecumênico em homenagem ao
Professor Carlos Motta.

