OUTUBRO DE 2005

CONVOCAÇAO
ÁGUA,
FONTE DA VIDA
Temos convivido com o recente problema da
suposta contaminação da água no Lago Oeste. A
preocupação de todos os moradores é a nossa
preocupação, tanto do ponto de vista da saúde como do
ecológico, tendo em vista que escolhemos este lugar
para morarmos e criarmos nossas famílias.
Não temos ainda nenhum resultado oficial por
parte dos órgãos do governo que nos afirme o
resultado das analises feitas até agora. Embora muitas
notícias veiculadas em jornais ou na televisão tenham
feito algumas afirmações a respeito do assunto.
Com a finalidade de informar e debater junto
com a comunidade quais as providências cabíveis ,
neste caso, estamos convocando todos os moradores do
Lago Oeste par uma reunião na sede da Associação, no
dia 20 de outubro às 19:30 hrs.
Participem, nunca a união de todos nos foi tão
importante.
A Diretoria

ANO DE 2005
MUDANÇAS E CRESCIMENTO NA
ASPROESTE
Buscando aprimorar os serviços que a
Associação vem oferecendo aos seus associados nestes
anos de sua existência a nova Diretoria tem
trabalhado duro no sentido de estabelecer novas metas
sociais, educativas e de prestação de serviços para o
seu quadro social e para a comunidade em geral.
Arrumação das ruas, mutirão dos baciões, maratona
para a legalização tem sido entre outros as nossas
prioridades e ainda novos projetos, atividades e
eventos que estão dando nova cara a nossa
Associação. Servir, integrar, educar, transformar,
Informar e defender nossos direitos comuns são as
finalidades de nossa gestão.

ATENÇÃO!!!!!
ASSEMBLÈIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
TODO OS ASSOCIADOS DA ASPROESTE ESTÃO
CONVOCADOS

PARA A ASSEMBLÈIA GERAL DIA 30 DE
OUTUBRO AS 10 HORAS DA MANHÃ.
MAIS INFORMAÇÕES 3478 1535 OU 3478 1536

SE LIGUE NESSAS...

PROGRAMAS , PROJETOS E PARCERIAS DA
ASPROESTE
Numa parceria que está dando certo a Asproeste e o
Instituto Carla Ribeiro trouxeram para a comunidade do
Lago Oeste o Projeto Formando Campeões que
atende a 200 crianças, alunos do Centro de Ensino
Fundamental, oferecendo aulas de Karatê, futebol,
ginástica olímpica e outras atividades educativas.
O Projeto tem o apoio do Programa do Governo
Federal Segundo Tempo e tem a participação da Igreja
N. Sa dos Migrantes, Emater e Correios e Caesb.
O lançamento oficial será no dia 22 de outubro,
no evento AÇÃO LOCAL, com a presença do Exmo
Sr. Ministro do Esporte Agnelo Queiroz.
O Projeto SEMEANDO PARA A VIDA está se
iniciando com a força jovem, unindo todos na defesa
do meio ambiente e na recuperação do nosso verde.
Para isto o projeto esta construindo um viveiro para
produção de mudas e futuro reflorestamento do Lago
Oeste.
Venha, você esta convidado. Seja um AMIGO
DO VERDE.
No dia 25 de agosto, foi celebrado o ATO
ECUMENICO PELA VIDA na sede da Associação.
Estiveram presentes
moradores,
autoridades e
representantes de órgãos distritais e federais.
O ATO foi celebrado pelo Padre Virgilio, pelo
Pastor Paulo, da Igreja Cristo para as Nações e Pastor
Joachim da Igreja Luterana de Sobradinho e teve como
principal razão as reivindicações para solução das
lamentáveis ocorrências na DF 001.
Estamos recolhendo assinaturas no abaixo
assinado que será entregue às autoridades responsáveis
e estão a sua disposição no Deposito Central, no Salão
de Beleza do Shopping , na Igreja N.Sa dos Migrantes,
na biblioteca da rua 15, na Igreja Cristo para as Nações
e na Secretaria da Asproeste. Participe você também,
desta luta que é de todos nós!!!!!!

D ESPERTE O
EM VOCE

POETA QUE HÁ

vem aí o 1º ENCONTRO COM ARTES
da Asproeste, para associados e convidados, dia
21 de outubro a partir da 19hrs. Você não pode ficar
fora desta!!!! Música ao vivo com a Banda B, caldos,
serviço de bar e muita alegria.Mesa para 4 pessoas a
R$20,00 reservas antecipadas na secretaria da
Asproeste 3478 1335 ou 1336 ou com Mirian Arnaz 3478 1803

AULAS DE GINÀSTICA
Para as mulheres que querem ficar sempre belas. Nas
terças e Quintas das 18 às 19hrs, no salão da
Associação, com o Professor Gordo
AULAS DE JUDÔ para crianças e
adultos.Informações na Secretaria

AGUARDE !!!!
MUITAS INFORMAÇÕES!!!!
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER NO
NOVO SITE WWW.ASPROESTE.ORG.BR

AÇÃO LOCAL
Um dia inteiro de atividades
recreativas, culturais,
informativas, exposições, musica,
teatro , dança e muita diversão
para todos da comunidade DIA
22 A PARTIR DAS 9 HORAS
NA ASPROESTE

