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Ibama entrega TR
Em praticamente todas as Assembléias Gerais de 2007, o presi-

dente da Asproeste citou duas siglas: TR e EIA-RIMA. E a gen-
te vai começar 2008 falando nelas de novo. Para quem ainda não
sabe, TR significa Termo de Referência e EIA-RIMA significa
Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambien-
tal. Enfim, o EIA-RIMA é um dos últimos passos da regula-
rização de uma área, e para que ele seja dado é preciso que
o Ibama elabore o TR, que é uma espécie de roteiro a ser
executado pela comunidade para enquadrar-se às exigên-
legais em relação ao meio ambiente da área. Pois bem:
o TR do Lago Oeste foi, finalmente, entregue pelo
Ibama à GRPU, que o repassou,  à Asproeste (foto).

2008, então, já começa com uma grande responsa-
bilidade para a Associação - dirigentes e associados - que
terá que contratar e pagar a elaboração do EIA-RIMA - que não é
barato! - e para a comunidade em geral, que terá que definir claramente
o que ela quer para o Núcleo Rural Lago Oeste. Mãos à obra, então,
pois que ainda há passos a caminhar!

Próximos passos
Durante 2007, em trabalho preparatório para uma futura elaboração

do EIA-RIMA, a Asproeste realizou duas Mesas Redondas com associados
e lideranças do Lago Oeste, ambas coordenadas pela presidenta da
Ambiental da Cafuringa, especialista em planejamento público e moradora
da Rua 11, Elisabeth Van Den Berg (foto).

Como o Termo de Referência elaborado pelo Ibama é um documento
muito técnico, de difícil entendimento para leigos, a Asproeste repassou
uma cópia para a dra. Van Den Berg, para que ela, como especialista, fi-
zesse uma análise do documento, de modo a torná-lo compreensível a
todos, antes da sua ampla divulgação, o que será feito na próxima
Assembléia Geral. Ao mesmo tempo, está a Asproeste realizando

Que fique claro...
1. a existência do EIA-RIMA

é condição fundamental para regula-
rização de qualquer uma das 1.211
chácaras existentes no Lago Oeste;

2. sua elaboração custa caro, o
que levará a  Asproeste, o mais
breve possível, a propor à Assem-
bléia, a fixação de uma taxa extra
para fazer frente a tal custo;

3. conforme foi enfatizado na
Assembléia Geral de 11/11/2007, a
contratação do EIA-RIMA do
Núcleo Rural Lago Oeste será feita
pela Asproeste, em nome de seus
associados, que se tornarão seus
legítimos proprietários; e

4.  deste modo, qualquer
ocupan-te de chácara não associado
à Asproeste, só poderá ter acesso ao
EIA-RIMA com autorização da
Associação, e quem não tiver acesso
ao EIA-RIMA não poderá ter sua
chácara regularizada.

sondagens e levantamentos de preços com vistas a
contratação de firma especializada para elaborar o
EIA-RIMA.

E, paralelamente, continua a direção da Asso-
ciação envidando todos os esforços no sentido de,
junto com a GRPU, conseguir um posicio-namento
da Secretaria de Patrimônio da União/SPU, quanto
à forma de alienação das chácaras, valor da terra e
transferência de titularidade, os três passos que,
elaborado o EIA-RIMA, ainda estão faltando para
a tão sonhada regularização do Lago Oeste.
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GRPU quer comprovantes
A Asproeste contatou todos os seus associados adimplentes que

participam das ações relacionadas às Taxas de Ocupação de 2001, 2002,
2003 e 2004, solicitando-lhes que enviassemm à Associação cópia do
comprovante de depósito judicial da Taxa de Ocupação referente a 2007,
via fax ou com entrega direta  na secretaria.

Esta providência  foi necessária para que a Asproeste encaminhasse à
GRPU, como tem feito nos últimos três anos, a relação de todos os
associados que fizeram o depósito, evitando, assim, que seus nomes
sejam incluídos no Cadastro de Inadimplentes da Receita Federal.

A Asproeste informa também que, conforme decisão em Assembléia
Geral, a partir deste ano, sua diretoria só irá acompanhar a situação dos
participantes dos processos que sejam associados em dia com suas
obrigações sociais junto à Associação,  não lhe cabendo mais qualquer
responsabilidade quanto a informações, comunicações ou
acompanhamento da situação dos não associados ou de associados
inadimplentes junto à Asproeste, a GRPU e ao Cadin.

Incompetência?
Havia uma cratera no meio do

caminho... e veio um caminhão e
não conseguiu desviar! E veio outro
caminhão... que conseguiu frear,
tombando na pista! E veio outro car-
ro... e outro carro... e outro carro...!

Tudo isso aconteceu aqui na DF-
001, na altura da Rua 03, tumultu-
ando o tráfego quase o dia inteiro.
Por quê?

Porque o DER não consegue fa-
zer uma simples operação tapa-bu-
raco direito. Apesar das visitas, dos
ofícios, dos abaixo-assinados... e
das promessas de dirigentes e auto-
ridades, o DER nunca dispõe de
máquinas ou de homens ou de as-
falto ou de recursos para tapar cra-
teras e buracos que se abrem conti-
nuamente na pista da DF-001.

Depois de muita insistência ou
do próprio chefe do distrito cair em
alguma cratera - como aconteceu
ano passado - o DER se digna a apa-
recer e tapar uns buracos, geralmen-
te os da margem direita e até a
Basevi... E pronto!

Incompetência? Ou escusos in-
teresses políticos?

Boas parcerias com Banco do Brasil
Asproeste e Banco do Brasil tem

se reunido para  incluir o Lago Oes-
te no Programa de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável (DRS), um
programa com financiamentos a ju-
ros baixos e  com prazo de carência.

O primeiro projeto, em fase
avançada, é o de criação intensiva
de peixes com recirculação de
água. Nele, a Asproeste  conta com
o apoio da Emater, Seapa/GDF  e
da Secretaria Especial de Aqüi-
cultura e Pesca, do Governo
Federal.  Está programado, inclu-
sive, uma palestra sobre Aquaponia
(criação de peixes integrada com
cultivo de verduras e legumes) para
o mês de fevereiro.

Breve, serão iniciados, também,
os estudos para  implantação dos
projetos de Floricultura e de
Fruticultura Orgânica no Lago
Oeste. E é intenção da Asproeste se
integrar a outros projetos DRS que
o Banco do Brasil está prevendo

para a região rural de Sobradinho,
e que contribuam para melhorar o
rendimento das famílias de seus
trabalhadores rurais,  como as
atividades na área de confecção
(costura) .

Quem estiver interessado em
connhecer ou participar destas
atividades, favor deixar nome e
telefone para contato na secretaria
da  Associação.
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Que falta fazem
educação e respeito!
É difícil saber o que é pior: a

falta de educação de quem despeja
o lixo de qualquer jeito nos con-
tainers ou a falta de respeito do SLU
para com bens privados.

Vejam as fotos aí do lado: ob-
servem os postes de concreto cons-
truídos pelos próprios moradores
derrubados, ou quase, pela impru-
dência dos caminhões de lixo. Ou o
próprio container no chão, depois
que suas rodas foram arrebentadas
ou roubadas...E observem a quan-
tidade de lixo espalhada pela baia
do container ou atrás dela, como se
fosse um grande lixão!

Dos caminhões de lixo, a Aspro-
este está cuidando, pedindo repara-
ção ao SLU... Quanto à educação, a
gente só pode apelar para que todos
ajudem a cuidar do que é de todos.
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Verde que te quero muito mais verde
O Lago Oeste é uma área de preservação da natureza

e, apesar de uns desmatamentos irregulares e alguns
parcelamentos ilegais, vem se mantendo como uma
grande barreira verde de proteção ao Parque Nacional
de Brasília.

Esta barreira verde, no entanto, por exigência legal,
tem que ser de vegetação nativa: para enquadrar-se ao
processo de regularização, cada chácara de dois
hectares (20.000 m²) tem que ter 4.000 m² de árvores
na-tivas.

Caminhando os passos finais da regularização do
Lago Oeste, a As-sociação tem feito uma série de ações
para facilitar a vida dos chacareiros no sentido de
cumprir esta exigência. Vejam só:

1. Paisagismo exemplar
Com apoio do Instituto Milton Thiago
de Mello, da Ambiental da Cafuringa,
a Asproeste elaborou um projeto pai-

sagístico para o Centro de Ensino
Fundamental do Lago Oeste e

toda a margem da DF-001, entre
as Ruas 08 e 09, que servirão de

modelo  para todos os projetos
de revegetação a serem feitos

na região. E com apoio do
Banco do Brasil e do Jardim

Botânico, num trabalho de alunos e
professores, a Escola irá plantar árvores e flores

nativas em substituição aos ficus lá existentes, que
não são da região e já estão sendo arrancados.

2. Viveiro e bosques-modelo
A Asporeste já está firmando uma parceria com o

Núcleo de Proteção e Reabilitação Ambiental da
Secretaria de Agricultura, visando obter assessoria téc-
nica para formação da Reserva Legal no Lago Oeste.

A idéia é que o Núcleo implante unidades
demonstrativas de recuperação da vegetação nativa, e
preste consultoria na proteção das nascentes existen-
tes na área e na construção de um viveiro de árvores
nativas na sede da Associação - trabalho que terá a
participação dos alunos da Escola, na coleta e proces-
samento de sementes da própria região.

3. Venda de mudas nativas
Num trabalho coordenado pelo conselheiro Nilton

de Menezes e pela tesoureira Margarita Cartrijo, que
começou dia 20/11, na Semana de Responsabilidade
Ambiental, a Asproeste criou uma feira permanente
para venda de mudas nativas, que funciona diariamen-
te ao lado do estacionamento  da Associação.

Inicialmente, a Asproeste adquiriu mudas nativas
da Novacap e da Embrapa e, em conjunto com produ-
toras da região, como a Mata Virgem, vendeu-as a
preços accessíveis a todos os interessados.

Paralelamente, distribuiu gratuitamente, a todos os
representantes de Ruas, um conjunto de 10 (dez) mu-
das para serem plantadas nas entradas de cada Rua.

Desde então, o espaço permanece aberto para to-
dos os associados que desejarem vender sua produ-
ção, bastando, para isto, levá-la para a Associação. A
manutenção e venda das mudas são feitas pela Asso-
ciação, que cobra apenas 10% sobre o valor de venda.

4. Mais mudas... e de graça!
Agora em 2008, a Asproeste lança um novo projeto

não só para incentivar o plantio de espécies nativas no
Lago Oeste, para a formação da reservas legal, mas
para premiar os associados que se encontram em dia
com suas mensalidades.

Ela já está distribuindo aos associados adimplentes,
3.000 mudas de espécies nativas do cerrado  - tamboril,
ipê branco, ipê roxo, aroeira, araçá, pequi e baru, que
foram doadas à Associação pela Emater.

Cada associado tem direito a 13 (treze) mudas e
deverá assinar, na secretaria da Associação,  quando
da retirada das mudas, uma Ficha de Controle da
Emater.

ARAÇÁ AROEIRA TAMBORILPEQUI
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Não deixem de ler a re-
vista Ênfase, deSobradi-
nho.  Sua  edição n° 02
(novembro/dezembro)

traz uma reportagem
muito especial so-
bre o Lago Oeste:
"Respeitar a natu-

reza não impede
o  progresso"

Outra coisa: o Telecentro oferece cursos também, de Intrtodução ao
Linux e ao BR Office. Quem precisar de serviços ou estiver interessado
em cursos, basta ligar para a secretaria da Asproeste: 3478-1335 ou 1336.

TABELA DE SERVIÇOS DO TELECENTRO

Serviço
Impressão

Cópia
Digitalização
Gravação/cópia de CD's

Gravação/cópia de DVD's

Tratamento de imagens

Criação publicitária
Manutenção de computador

Formatação de HD
Pesquisas na Internet
Editoração eletrônica
Construção de sites
Criação de video c/fotos
Gravação VHS p/DVD
Visita domiciliar simples
Visita domiciliar c/conserto

Discriminação
P&B
Cor

-
-

no cliente
no Telecentro

no cliente
no Telecentro
Montagens

Tratamento simples
Hora ou fração
Troca de peças

Rotina
-

Hora ou fração
Hora ou fração

-
-

Unidade
Unidade

-

Valor/R$
0,30
1,00
0,20
1,00
2,00
3,00
3,00
4,00
12,00
8,00
40,00

Orçamento
30,00
30,00
2,00
40,00

Orçamento
Orçamento

40,00
10,00

Orçamento

Acabou mais um problema sério para quem mora no Lago Oeste e
tem computador em casa: você não precisa recorrer mais aos serviços de
Sobradinho ou do Plano Piloto - que demoram e custam caro - para resolver
pequenos e grandes problemas que costumam acontecer com o seu
computador.

Agora, tudo pode ser resolvido, a custos baixos e rapidamente, bem
pertinho de você: o Telecentro da Asproeste está perfeitamente capaci-
tado para prestar o serviço que você precisa, por preços bem accessíveis,
como mostra a tabela abaixo:

Imprensa destaca
Lago Oeste

Asproeste e Escolas unidas para o bem da comunidade
Ainda em relação à Escola, sua direção reinstalou a APAAM, Associação dos

Pais, Alunos, Amigos e Mestres do CEF Lago Oeste, uma instituição com CGC
próprio e uma direção eleita pelos pais, alunos, professores e amigos da Escola.Quem
quiser se associar, para apoiar o CEF com uma contribuição mínima de R$1,00 (um
real) por mês, é só ir na secretaria da Escola e preencher a ficha de filiação.

E é sempre bom lembrar que o Centro de Ensino Fundamental do Lago Oeste
dispõe de uma biblioteca aberta ao público em geral e que a comunidade deve fi-
car atenta às ações conjuntas que Escola e Asproeste estão planejando como, por
exemplo, abrir a Escola nos finais de semana para uso das quadras esportivas e do
laboratório de informática.

A Asproeste informa que é parceira do CEF Lago Oeste e da Escola Classe da
Vila Basevi e estará sempre trabalhando com elas para beneficiar a comunidade.

Escola tem
nova direção

O Centro de Ensino Fundamen-
tal do Lago Oeste tem nova dire-
ção. Em dois sentidos: seus novos
dirigentes, professores Carlos, Mar-
gareth e Jalvo, foram empossados
e, aproveitando o período de férias
escolares, estão trabalhando em vá-
rias frentes para mudar o conceito
de escola, que não pode ser apenas
um prédio onde crianças e adoles-
centes passam parte do dia apren-
dendo a ler e escrever.

Assim, além de reativar o Con-
selho Escolar, buscar uma integra-
ção maior com a comunidade,
implementar o projeto de paisagis-
mo e alterar turnos e horários das
turmas para este ano, é intenção do
Centro de Ensino implantar o pro-
jeto de Educação Integral, que
prevê a permanência na Escola, por
10 horas, de alunos do 1° ao 9° ano.

Para sua execução, é fundamen-
tal a participação da comunidade e,
por isso, Igreja, Asproeste e CEF
vêm se reunindo para acertar as
parcerias. Se o GDF aprovar, o CEF
Lago Oeste pode ser a primeira es-
cola com educação integral do DF.

Informática bem perto de você


