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 Quando a comunidade quer, faz a diferença
Sustentabilidade é um tema fundamental neste início

de milênio.Preservar a natureza é uma questão de
sobrevivência da humanidade. Se nada  for  feito agora,
poderemos destruir a vida no planeta e, por isso, a
Asproeste , em parceria com a  Associação  dos Amigos
das Florestas e  o CEF  Prof.Carlos Mota,tem mobilizado
as crianças do Lago Oeste, promovendo ações de
convivência harmônica com o ambiente, pois o modo
que conduzimos nossa sobrevivência  é  fundamental
para a  qualidade de vida  que  queremos para a Terra..

A Educação Ambiental  tem um papel  importante
nesse processo, e  essa  tem  sido  a  arma utilizada
pela AAF  na Asproeste, onde foram instalados  a Sala
Verde e o Viveiro Educador, e vem sendo implementado
o Ecoatletismo.  Os resultados deste trabalho estão aí:
as  crianças participaram ativamente do  replantio de

busca ampliar a construção de conhecimento e a
reflexão crítica sobre questões como responsabilidade
socio-ambiental, segurança alimentar, inclusão social,
geração de renda, ética, solidariedade, recuperação de
áreas degradadas, entre outras .

As atividades do Ecoatletismo visam aproximar o
homem  da natureza  de forma harmoniosa,
reconhecendo as  vantagens  de um ambiente sem
poluição, a pureza do  ar que a  vegetação proporciona
e o bem estar  que  tudo  isso  traz ao  ser humano. São
atividades desenvolvidas com  todas  as  crianças que
se identificam  com a modalidade, incluindo aquelas
com perfil de obesidade,  incentivadas a praticar esse

espécies nativas nas  Ruas  4, 6,  9, 14 e 15
e da recupeação de  duas  nascentes.

Na Sala Verde,  as  crianças recebem
informações  ambientais que  repassam à
comunidade, para fortalecer  parcerias em
que  a mensagem  ecológica se  expanda, e

A elaboração do Eia-Rima
continua andando mas, como era
esperado, o processo é lento e cheio
de obstáculos, principalmente
burocráticos. O primeiro Relatório
apresentado pela Greentec já foi
aprovado, mas precisa ser
complementado, já que uma série de
dados e informações solicitados aos
órgãos governamentais continuam
sem resposta. Com isso, o atraso do
cronograma traçado é inevitável..

Por falar em burocracia, olhem
aí outra notícia que nos incomoda e,
principalmente, prejudica boa parte
da comunidade do Lago Oeste: os
pontos de ônibus do Lago Oeste,
prometidos pelo GDF, já estão
prontos para serem instalados.
Porém, o Instituto Chico Mendes
está bloqueando a instalação porque
o DF-Trans não lhe enviou o devido
ofício pedindo permissão para fazer
a instalação na margem da DF-001,
ao lado do Parque! A Asproeste está
tentando desatar o nó.

Pontos de ônibusEia-Rima

mude o comportamentais da população.
 Já o  Viveiro Educador é um espaço onde se

produz mudas nativas para revegetação da região e se

esporte. As
crianças que
d e m o n s t r a m

interesse e se identificam
com o esporte, são

(baseado em  texto da Mery Lucy Souza, responsável pelo projeto)

estimuladas e treinadas para competições, e contam
com o acompanhamento do Instituto Joaquim Cruz.

Permacultura
A Permacultura é a harmonia entre
produção, ocupação humana  e
conservação ambiental No próximo
encontro da Rede de Permacultura
do Lago Oeste, será apresentado
um vídeo sobre sistemas agro-
florestais e uma exposição de fotos
de chácaras que estão aplicando
essa técnica de plantio e
recomposição de reservas legais.
Anote na agenda e compareça! 18/
03/2010, às 19h00, na Asproeste.
Mais informações:  permacultura
lagooeste@gmail.com
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RECEITA X DESPESA - 4° TRIMESTRE DE 2009
RECEITAS

Contribuição dos associados
Financeiras
Locação de área/torre
Administrativas
TOTAL RECEITAS

R$
60.697,11
2.843,84

10.784,32
258,00

74.583,27

DESPESAS
Administrativas
Pessoal
Financeiras
Outras despesas
TOTAL DESPESAS

R$
24.800,74
23.371,42
1.561,23

931,52
50.664,91

(*) nos balancetes contábeis, há inclusão dos valores recebidos para o  Eia-Rima
nas Receitas, e dos valores aplicados com o Projeto Maracujá (imediatamente

ressarcidos pelo grupo) nas Despesas, que não constam neste resumo

Aviso importante
O ritmo de adesão ao EIA-

RIMA melhorou. Mas, não custa
lembrar o compromisso da SPU-
DF: quem não pagar o EIA-RIMA,
não terá sua chácara regularizada.
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399*
" há usuários com mais de uma chácara
e, consequentemente, mais de uma cota.

SALDO A TRANSPORTAR
+ R$ 23.918,36

Andamento das ações da Asproeste
A pedido da diretoria, o escritório Oliveira Carvalho Advogados fez um

balanço das ações que ele acompanha para a Asproeste, que é o seguinte:
2001.34.00.034442-6, proposta pela Adv.Maria Angélica em 2001,

para obter declaração judicial de nulidade da PGV, que elevou o valor da
taxa de ocupação cobrada  no Lago Oeste.A sentença favorável aos autores
da ação foi dada em 09/2007. Foi interposto recurso pela União, que foi
distribuído à Des.Fed. Maria do Carmo Cardoso em 18/02/2009.

2002.34.00.000865-4, proposta pela Adv.Nercy R.Freitas em 2002,
pedindo anulação da PGV supra citada. O pedido foi julgado improcedente
em 04/2004. Foi interposto recurso, distribuído ao Des.  Catão Alves, onde
se encontra concluso, para apreciação.

2004.34.00.007322-7, proposta pela Adv.Cristiene P.Silva em 2004,
mais uma vez para declarar nula a PGV que aumentou o valor da taxa de
ocupação. Considerado o indeferimento dado pelo juiz em 04/2004, a
Asproeste recorreu ao TRF que, em 05/08/2004, deferiu a antecipação da
tutela para autorizar o depósito judicial das taxas de ocupação de 2003 e
anos subsequentes até decisão final do processo, que está em fase de
produção de provas, discutindo-se, no momento, o valor a ser pago ao
perito indicado pela Justiça.

2003.34.00.040125-0, proposta para contestar cobrança de multa
pelo Ibama à Asproeste, relativa ao parcelamento de áreas no Lago Oeste.
Está na 19° Vara Federal desde 10/2009.

2004.34.00.002709-0, proposta pelo Ibama para cobrar judicialmente
a multa emitida conta a Asproeste, por supostamente participar de processo
de parcelamento de áreas do Lago Oeste. Está na 19° Vara Federal desde
10/2009.

2007.34.00.010421-9, ação executiva fiscal para cobrança da multa
supra-citada, com penhora de bens da Asproeste. Como o mérito da multa
está sendo questionado (ação de 2003, acima), o juiz suspendeu a penhora
declinando a competência para o juízo da 19° Vara Federal, em 05/2009.

2006.06.1.000570-0, proposta para exigir prestação de contas do
ex-presidente Raimundo Pessoa,
ganha pela Asproeste em todas as
instâncias. Aguarda-se o trânsito em
julgado da sentença, para execução,
afim de aferir os prejuízos causados
à Asproeste.

PAGUE R$ 500,00 E
PARTICIPE DO EIA-RIMA!


