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Emater recomeça
vistorias em chácaras

Apesar de GRPU e Emater/DF não terem ainda
formalizado o necessário convênio, a Asproeste
conseguiu que a Emater/Ceasa retomasse as vistorias
no Lago Oeste, com vistas à emissão da Declaração
de Área Produtiva.

As vistorias e esta Declaração são fundamentais
para que os usuários de chácaras entre as Ruas 00 e
parte da 12 obtenham uma redução do valor da taxa
de ocupação paga à União ainda em 2009, em torno de
R$900,00/ano para cada área de 20.000 m².

Assim, quem estiver interessado, deve ligar para a
Emater/Ceasa (3363-1938) e agendar a visita de um
técnico para fazer a vistoria. Sem demora.

No último dia 06/05, em  reunião
de avaliação com a Administração
de Sobradinho, o presidente da
Asproeste cobrou, mais uma vez, a
realização de várias obras, já
solicitadas ao Administrador,
Alexandre Yanez.

Além dos pontos de ônibus, que
deverão ser instalados ainda no 1°

O Grupo de associados que
coordena a Agenda Social da
Asproeste avisa que este ano vai ter
Festa Julina na Associação: será dia
04/07, a partir das 17 horas, com
música ao vivo e barraquinhas típicas
de festa junina.

Quem tiver interesse em montar
barraca, já pode entrar em contato
com a secretaria, pelos telefones
3478-1335 e 1336.

Asproeste cobra obras

Conserto das ruas é
discutido com Ibram
Em reunião com Renata Vignoli, Assessora da

Superintendência de Licenciamento e Fiscalização do
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal - Brasília Ambiental/Ibram, no último
dia 20/05, diretores da Asproeste solicitaram uma
posição sobre a regularização e o estado das ruas
internas do Lago Oeste.

Foram aconselhados a formalizar pedido ao Ibram
no sentido de analisar o Termo de Referência feito pelo
Ibama, antes de executar o EIA-RIMA, e aguardar a
manifestação do Ibram sobre o TAC relativo ao
conserto das ruas, cujo processo já está sendo
encaminhado ao Instituto pelo Ibama.

semestre de 2009, estão previstas obras de iluminação do PCS - Posto
Comunitário de Segurança, roçagem do acostamento da DF-001 e a
cobertura da quadra poliesportiva do CEF Prof. Carlos Mota.

Festa Julina
será dia 04/07

Meio Ambiente
Por falar em  Sobradinho, seu

Administrador convidou a Asproeste
para representar o Lago Oeste no
recém-criado Conselho do Meio
Ambiente.

A Asproeste aceitou e já nomeou
suas representantes: as associadas
Mery Lucy do Valle e Souza, como
titular, e Elisabeth van den Berg,
como suplente.

Lago Oeste: cinema toda semana!
O Cine Clube Lago Oeste já está funcionando! Tem

filme para crianças, jovens e adultos. Veja os filmes
de maio e prestigie mais esta opção de lazer:
Sessões infantis: domingos, às 16 horas:
24 Portinholas e O Cavalinho Azul
31 Mané Capoeira, Caçadores de Saci, Dona
Cristina Perdeu a Memória e Paisagem de Meninos
Sessões Adultas - sexta-feiras, às 19:30 horas
22 O Ultimo Raio de Sol e Blade Runner
29 Mina de Fé e Cafuné
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Cuidado com
as invasões!

NOTA DO EDITOR
O Informativo continua tendo um

espaço reservado para os associados que

quiserem manifestar-se, ficando claro

que cada um é responsável pelo que

escreve. Críticas, reclamações, elogios,

informações, às vezes editadas,  por falta

de espaço,serão publicadas, sempre

respeitando a idéia do autor.

LEIA SEM COMPRAR! PARTICIPE DA LEITURA COMPARTILHADA.INFORME-SE E CONHEÇA A BIBLIOTECA DA ASPROESTE.

Atendendo inúmeros pedidos, o Informativo
repete o alerta dado na edição passada:

Apesar dos embargos e multas aplicadas sobre
algumas obras que estavam sendo feitas, construir no
Lago Oeste NÃO É PROIBIDO!. Mas, há exigências
feitas pela GRPU para isto, sendo a primeira delas,
conforme publicado no último Informativo (março/09):
"o ocupante que pretender construir ou reformar
qualquer imóvel no Lago Oeste, deverá encaminhar
à GRPU/DF o seu pedido , acompanhado do
projeto arquitetônico... Estando dentro das normas
e em dias com o pagamento das taxas e não havendo
parcelamento do solo, será emitida a autorização..."

E há outras! Ou seja: quem quiser construir e não
cumprir as exigências da GRPU, corre o risco de ter a
obra embargada e multada. Antes de começar, portanto,
nforme-se melhor na secretaria da Asproeste.

O risco de construir O risco dos incêndios
O tempo da seca está chegando e os moradores do

Lago Oeste tem uma preocupação a mais: evitar os
incêndios, comuns nesta época. Por isto, o presidente
da Asproeste participou do XI Fórum do Plano de
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF,
debatendo o assunto com especialistas do Ibram, Ibama,
CBM/DF, Unitau, UnB, Embrapa, ICMBio e outros.

E recebeu folhetos, folders e cartilhas para prevenir
e combater incêndios para distribuir a todos os  que

querem proteger o
Parque Nacional e
o Lago Oeste.

Interessados,
informem-se na
secretaria da
Asproeste (3478-
1335/1336)

Este mês, a Asproeste teve que
servir de intermediária numa situação
bem desagradável: depois de tempos
afastado de Brasília, usuário de
chácara veio vê-la e encontrou-a
sendo plantada por bananeiras, não
autorizada por ele.

Descobriu, então, que algum
espertinho havia vendido sua
chácara e o "novo" usuário mandara
plantar bananas na chácara, o que
estava sendo feito pelo próprio
espertinho que "vendera" a chácara.

A Asproeste intermediou uma
reunião entre o legítimo usuário e o
"novo", conseguindo resolver a
situação, mas vale o alerta: não
abandone sua chácara!

Visite o novo site da Asproeste

O novo site da Asproeste já está funcionando... Com novo designer
gráfico - leve, colorido, gostoso de ver - a nova imagem da Associação na
rede foi criada pelo Ivan, do Telecentro, sob supervisão da associada e
ex-vice presidente Regina Fernandes.

Os últimos acontecimentos do Lago Oeste e as notícias importantes
para os associados já podem ser vistos e lidos no novo site que, aos poucos,
irá acrescentando informações, legislações, endereços, novidades da
regularização, além de uma área com acesso exclusivo ao associado.

Dê uma olhada: www.asproeste.org.br.

Associados retornam
A política de Unir e Avançar,

"slogan" da diretoria eleita para o
biênio 2009/2010 começa a dar
resultado: muitos filiiados que se
afastaram da Associação estão
procurando o presidente Wilson
Auerswald querendo se re-associar.
Oito já o fizeram.


