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Governo novo, problemas velhos
1. DF-001
A espera continua... Depois da decepção com a
licitação anulada porque a vencedora desistiu e de
um novo edital suspenso porque o governo estava
acabando, não são muito animadoras as notícias sobre
o recapeamento da DF-001, 06 meses após a posse
do novo governo.
Segundo o DER, haverá nova licitação, em breve,
para o recapeamento da pista, mantendo-se a
extensão anterior, ou seja, do balão do Torto até a
Rua 10.
Posteriormente, depois que se conseguir licença
ambiental dos órgãos competentes, haverá outra
licitação, desta vez para
construir a ciclovia.

Dia 05 tem Assembléia.
Compareça. Participe!
A Asproeste convoca todos os associados para
Assembléia Geral no próximo dia 05 de julho de 2015.
Em pauta, os seguintes assuntos:
1. Assuntos Gerais (Feira Agroecológica; Empório
Rural; DF 001 - Recapeamento; Outros; 2. Portaria
n°259/SPU - Cadastramento de chácaras; 3. Ações
movidas por associados contra o valor da taxa
de ocupação; 4. EIA-RIMA; 5. Segurança; 6.
Usucapião e CAR.

2. RUAS INTERNAS
Depois de anos e anos buscando apoio do GDF
para consertar as ruas internas do Lago Oeste, a
Asproeste conseguiu, em 2013, uma colaboração
efetiva da Coordenadoria de Cidades, que disponibilizou as máquinas necessárias com tempo suficiente
para consertar a maioria delas.
Ficaram faltando 08 ruas para 2014, mas era ano
eleitoral e as máquinas não vieram e, em 2015, com
o novo governo, o Lago Oeste passou a ser administrado por Sobradinho II, que já está programando a
disponibilização das máquinas para a região.

Antecipando-se, a Asproeste já acertou o preço
do expurgo de brita ou do cascalho de brita, um
pouco mais grosso (R$14,00 e R$6,00, respectivamente), o que significa que o caminhão trucado para
transporte do material ficaria em torno de R$450,00.
É importante, agora, que as ruas se mobilizem, se
reúnam e definam os responsáveis para acompanhar
os trabalhos quando eles forem iniciados.

Informem seus emails
Nestes tempos de Internet, a comunicação
precida ser mais rápida... Mas, para isto, a Asproeste
precisa dispor dos emails de seus associados. Então,
pedimos a cada associado que mande um email com
seu nome para a Asproeste. Daí, ele receberá avisos
e informações mais rápidamente.
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Não dá para entender

Vamos dificultar?

É fato que houve um aumento da presença policial
no Lago Oeste. Como a Fercal deixou de ser área
rural, reduziu-se a área de policiamento do Batalhão
Ambiental, que faz a segurança da área rural, sobrando
mais tempo para policiar o Lago Oeste.
E é fato também, que houve um aumento das
ocorrências, basicamente roubos ou tentativas de, nas
chácaras da região. Em duas semanas, 12 chácaras
em ruas diversas foram visitadas por ladrões, que
conseguiram roubar alguma coisa ou, pelo menos,
tentaram. Apenas em uma, em que havia uma pessoa
na casa, os ladrões se assustaram e foram embora.
É evidente que as
ocorrências estão sendo
mais divulgadas desde que
a Asproeste implementou
redes sociais via Whats'
App e Telegram, mas isto
não substitui a impotância
de se fazer o Boletim de
Ocorrência, seja através da Delegacia Digital, seja
na 35° DP, em Sobradinho II. Senão, o Lago Oeste
vai continuar com a fama de ser a região mais tranquila
de todo o Distrito Federal. Lembrem-se que a Polícia
trabalha com estatística e atua mais nos locais
em que há mais ocorrências.

Por falar em aumento dos roubos no Lago Oeste,
um dos fatores que tem atraído gatunos para a região
é a facilidade de se esconder. E uma das razões para
se ter tanto esconderijo, é a altura do mato na frente
ou nas laterais das chácaras.
Muita gente acha que manter o mato alto, principalmente nas laterais, impede a visão dos larápios do
interior da chácara, desestimulando a invasão, o que
não é verdade... Ao contrário, eles se escondem no
mataréu e vigiam, podendo assaltar quem passa ou a
chácara que fica vazia.
Por isso, a Asproeste solicita a colaboração de todos
no sentido de roçar tanto a parte frontal da chácara,
quanto as ruas laterais, eliminando possíveis esconderijos de bandidos e, também, evitando que esse mato,
já seco, pegue fogo, por descuido ou por ação deliberada de marginais.

Zap zap
A febre das redes sociais chegou
ao auge com a criação das comunidades
interligadas através do Whats'App, no Brasil apelidado
carinhosamente de Zap zap.
Há 09 meses, a Asproeste instalou a comunidade
"Segurança Lgo Oeste - Basevi" no Whats'App que,
rapidamente, atingiu o número máximo de participantes
(100), obrigando-a a abrir outra, no Telegram. E,
seguindo a trilha, outros grupos específicos foram
criados, para assuntos gerais do Lago Oeste , de agrofloresta, da feira agroecológica...
Evoluindo sempre, o diretor Célio está montando
um cadastro para organizar o grupo de segurança do
Telegram. A intenção é disponibilizar 07 vagas para
cada Rua, de preferência
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Festival gastronômico

Neste sábado, dia 04, vai acontecer o I Festival
Gastronômico do Lago Oeste, no galpão da Asproeste,
junto com a Feira Agroecológica, que está crescendo a cada semana, com mais gente participando e
se encontrando para conversar sobre e apreciar
ou comprar os bons produtos do Lago Oeste.
Para os apreciadores da boa comida, o Festival
Gastronômico irá oferecer pitéus de dar água na boca,
com comidas mediterrânea, alemã, chilena, vegetariana, vegana e goiana.
Não perca! É neste sábado, no galpão da Asproeste,
das 09 às 15:30 horas.

Reunião com proprietários
No dia 18 de julho próximo, um sábado, a Asproeste
está convidando todos os proprietários de terras em
áreas particulares - fazendas Buraco ou Sítio do Mato
- associados ou não, para uma reunião na sede da
Associação, com início previsto para as 10 horas.
O objetivo é estabelecer procedimentos no sentido
de se implementar ações de usucapião visando, no
futuro, a liberação de escrituras
legítimas para os atuais ocupantes
destas terras.

