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Imagens do "novo" Lago Oeste
Pistas adequadas, lombadas e bacias

Imagens do "velho" Lago Oeste
Container quebrado e lixo espalhado pelas ruas

A nova imagem do Lago Oeste está, hoje, na maioria de suas ruas internas...
Uma imagem que precisa ser ampliada e difundida: pistas compactadas e abauladas,
que fazem a chuva escorrer para as laterais das ruas até as lombadas, que as
encaminha para as bacias, conservando as ruas e preservando o lençol aquífero.
A velha imagem do Lago Oeste persiste, ainda, na coleta do lixo: caixas ou materiais
não recolhidos pelo SLU abarrotam os containers, alguns quebrados, enquanto
o lixo é espalhado pelas baias, para alegria de moscas, baratas e cães...
Até quando a população consciente e educada do Lago Oeste vai aceitar que
esta velha imagem prevaleça? Quando o Lago Oeste vai ter um processo de
descarte de lixo tão eficaz quanto o que vem construindo para a drenagem de água?
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Ruas consertadas. Favor preservá-las!
Das 24 Ruas existentes hoje no Lago Oeste, 13
estão com um novo visual: pistas inteiramente compactadas com expurgo de brita, leitos adequadamente
abaulados e com lombadas nos pontos certos para
encaminhar a água da chuva para os baciões abertos
nas chácaras. E outras 03 só não fizeram a compactação total das pistas, porque usuários e moradores de
chácaras não se uniram para comprar o expurgo.
Iniciado em abril, quando a Asproeste conseguiu a
cessão de máquinas da Coordenadoria das Cidades do
GDF, o conserto das ruas significou, além da
compactação de quase 40 km de pista, a abertura de
285 bacias de contenção das águas, limpeza de outras

200 e a construção/reconstrução de 340 lombadas. Um
trabalho que movimentou cerca de 20.000 toneladas
de expurgo de brita, transportadas em mais de 1.000
viagens.
A Asproeste agradece a todos que participaram
deste trabalho e espera que ele não se perca pela falta
de cuidado de alguns usuários e moradores de chácaras,
que precisam fazer as bocas de lobo junto 'as lombadas,
para que a água da chuva flua para as bacias.
E espera, também, que as outras 08 ruas se
mobilizem desde já para contribuir com a parte que
lhes cabe neste trabalho, que deverá ser concluído em
2014.

Plano de Drenagem

Festa das crianças

O Plano de Drenagem, outra exigëncia dos órgãos
ambientais para o processo de regularização do Lago
Oeste, está sendo concluído pela Asproeste, e sem
cobrança de taxa extraordinária.
Este Plano refere-se 'as formas de captação das
águas pluviais, de modo que o lençol aquífero do Lago
Oeste possa ser preservado e, por isto, ële está
diretamente relacionado ao trabalho de conserto das
ruas recém terminado.
O Coordenador de Obras da Asproeste,
Wilson Auerswald, está elaborando o
relatório do trabalho executado, no qual se
incluem a abertura e limpeza de bacias e a
construção/reconstrução de lombadas, que
significa o Plano de Drenagem do Lago
Oeste.

Reunião com PNB
Dirigentes da Asproeste e da Greentec se reuniram
com Paulo Carneiro, diretor do Parque Nacional de
Brasília, para debater alguns aspectos do EIA-RIMA,
como o Plano de Ocupação do Lago Oeste.
Segundo ele, a vocação da região é rural, o que
deve ser refletido no Plano, havendo claras restrições
'a instalação de posto de gasolina ou de grandes
criações suínas ou avícolas. Relatou, também, alguns
problemas já existentes, como a proliferação de plantas
exóticas - flor de mel (girassol mexicano), andropogon
e gramíneas
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Em promoção da Equipe Organizadora do MEB/
Movimento de Educação de Base (e não da Igreja
Nossa Senhora dos Migrantes, como divulgado pelo
Informativo), o Dia das Crianças foi intensamente
comemorado pela comunidade do Lago Oeste.
Em festa no Galpão da Asproeste lotado, crianças
e pais passaram um dia maravilhoso, numa Ação Social
que teve escolinha de futebol, capoeira, hip hop, oficinas
de teatro e artesanato, almoço, lanche e distribuição de
brinquedos para todas as crianças presentes.

Reivindicações
O presidente da Asproeste apresentou ao presidente
da Cämara Distrital, Deputado Wasny de Roure, as
reivindicações mais urgentes da comunidade do Lago
Oeste: reforma e cobertura da quadra de esportes do
CEF Carlos Mota, instalação de 24 paradas de önibus
na DF-001, margeando o PNB e construção da ciclovia
na outra margem, do balão do Colorado até a DF-170.
Destas, apenas a primeira pode ser atendida através
de emenda parlamentar ao Orçamento do GDF.

Qual a explicação?
Não tem explicação esta medida da SPU-DF: quem
é ocupante de várias chácaras produtivas, mesmo que
devidamente certificadas pela Emater, só tem direito
ao desconto legal na taxa de ocupação de apenas uma
delas. Mas tem um jeito: quem ocupa mais de uma
chácara, deve englobá-las numa gleba única... 70.

