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754 já se (re)cadastraram... Faltam 457!
Entre 19/08 e 1º/09 foram realizados, na
Asproeste, o recadastramento dos ocupantes de
chácaras entre as Ruas 01 e 11 (Fazenda Contagem de São João) e o cadastramento dos ocupantes
de chácaras entre as Ruas 12 e 21 (Fazenda Palmas/
Rodeador), mais uma das etapas do processo de
regularização do Lago Oeste.

Foram cadastradas/recadastradas 754 das 1.211
chácaras identificadas. Ou seja: apesar dos esforços da Associação e da GRPU, divulgando na Imprensa, enviando convocação para as chácaras ou
residências dos ocupantes e espalhando faixas pela
DF-001, ainda há 457 chácaras não cadastradas/
recadastradas. O prazo para cadastramento/recadastramento é de 180 dias, a partir de 1º/09/2006,
e a chácara que não o fizer neste prazo será reintegrada à União.
Assim, os ocupantes de chácaras que não participaram desta etapa, deverão ligar para a secretaria da Asproeste (3478 -1335/3478-1336), para
se informarem como será a nova etapa de cadastramento/recadastramento. A previsão é que ela
acontecerá no início de outubro, na sede da GRPU
- L2 Norte, prédio do DNIT, 2° andar.

Passeio Ciclístico
pelo Lago Oeste
A Asproeste promove, em outubro, o I Passeio
Ciclístico do Lago Oeste. Dia 21, os alunos da Escola
e moradores do Lago Oeste farão um mutirão de
limpeza da DF-001, da Rua 00 à Rua 19:
todo o lixo recolhido será transportado para a Associação para ser
recolhido pelos caminhões da
Belacap no domingo, dia 22,
em um gesto ostensivo pela
conscientização dos moradores
de que o problema ambiental mais grave da região, o lixo, é problema de todos... e todos devem
colaborar para sua solução.
Dia 22, os ciclistas sairão das Ruas 19 e 00,
pedalando para a Asproeste, com participação do Clu-

be de Motociclismo, ONG's ambientais e dos Galdérios. Na Associação, serão montadas barracas
para lanche e haverá um costelão gaúcho para
os que quiserem almoçar, além de atividades
culturais e informações sobre o meio-ambiente.
As inscrições para o Passeio Ciclístico serão
gratuitas e estarão abertas a partir de 2 de outubro, na
secretaria da Asproeste. E serão vendidas camisetas
sobre o evento, por preços acessíveis. Participe!
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Formando cidadãos de bem,
com educação e esporte

Duzentos jovens do Lago Oeste e Basevi têm um motivo a mais, hoje,
para gostarem da Escola, no horário em que não estão assistindo aula:
participar do Formando Campeões com Carla Ribeiro, um projeto vinculado ao Programa Segundo Tempo, do Ministério dos Esportes que, no
Lago Oeste, tem o apoio da Asproeste, da Paróquia, da Escola e da Caesb.
Neste segundo tempo, os jovens aprendem atividades esportivas (karatê,
futebol, ginástica olímpica), fazem cursos práticos (horticultura, informática) e recebem acompanhamento social e reforço alimentar (lanche e
caldo de legumes, ao final das atividades).
O principal problema do Projeto é o transporte dos jovens até os locais
onde são desenvolvidas as atividades. Como explica o Correio Braziliense,
em matéria publicada no último dia 18, "o sistema público de transporte
não atende o Lago Oeste. Duas linhas autônomas percorrem a região e
aceitam os passes estudantis fornecidos pela escola do núcleo rural. Mas
cada aluno só recebe dois passes por dia –– seriam necessários quatro."
A Asproeste e a Profa.Carla Ribeiro tentam resolver isto. E precisam
da ajuda da comunidade nisto e na doação de materiais como sucos, pães,
biscoitos, legumes, alimentos em geral para o lanche e para o caldo e
tênis para os jovens praticarem os esportes. Informações na secretaria da
Asproeste (3478-1336), onde também poderão ser entregues as doações.

Empório em novo horário
O Empório Rural, após 07 meses de funcionamento, mudou o horário de atendimento aos clientes:
agora, ele vai estar aberto todos os
sábados e domingos, de 07 às 13
horas.
Há outras propostas de mudanças que estão sendo discutidas
pelos feirantes - como a diversificação de produtos em oferta,
melhoria do acesso e do estacionamento, fechamento do local,
padronização dos boxes, campanha
de divulgação - mas ações desta
natureza não podem ser empre-

endidas enquanto as associações de
produtores e artesãos que vão administrar o Empório não assinarem
o devido convênio com a Secretaria
de Agricultura.

Asproeste busca
Difusão Cultural
A Asproeste encaminhou ao
Ministério da Cultura um projeto
para instalação de um Ponto de
Difusão Cultural no Lago Oeste.
Se aprovado, a Associação poderá instalar, em suas dependências, um pequeno Cine Clube,
criando um espaço para a apresentação prioritária da produção
audiovisual brasileira independente, através da exibição não comercial de filmes e obras audiovisuais,
com ênfase na cultura nacional.
Filmes comerciais de qualidade
e documentários também poderão
ser apresentados, abrindo espaço
para que se tenha, no Lago Oeste,
um lugar de debates culturais,
sociais, ambientais e políticos, um
desejado espaço aberto onde as
pessoas daqui ou que aqui vêm, se
encontrem para trocar idéias.

Dhiriron é A FESTA, uma promoção do Grupo Jovem Unidos em
Cristo, dia 07/10, a partir das 21
horas, no Salão Paroquial. Vai lá!
Associação de Produtores do Núcleo
Rural do Lago Oeste

Diretoria: Djalma Silva, Jorge
Henrique (licenciado), Sebastiâo
Loureiro, Hércules Bisinotto,
Marta Matta, Sebastião Adorno e
Milton Mello Gerente: Joana
Luiza - Fone: 3478-1335 E-mail:
asproeste@asproeste.org.br
Redação e edição: Leonardo Brito
- Reg.Prof. n° 2667/DRT/MG Fotos: Regina Fernandes/Djalma
Silva/Leonardo Brito
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Exproeste/2006: isto é que é festa!
Mais de 2.500 pessoas, entre participantes e
visitantes, passaram pela Exproeste este ano, um récorde de público em relação a todo e qualquer evento já
promovido pela Asproeste. E olha que, pela primeira
vez, se cobrou ingresso - e foram 1.819 pagantes!
Além da música ao vivo e das tradicionais barraquinhas - muito bem organizadas em torno do
estacionamento da Asproeste, o festão, este ano,
promoveu rodeio, com campeões de Goiás, Minas, São
Paulo e da região, com premiação em dinheiro até o

4° lugar, que elegeu uma Rainha do Rodeio e coroou a
linda morena Alvani Pereira dos Santos, da Rua 07.
Também teve bailão todos os dias e um galpão do
produtor, montado pela Emater de Sobradinho, com a
produção agropecuária do Lago Oeste.
Um sucesso, enfim, possível graças ao apoio do
Vitor Pancieira, Lúcia, Zezinho, Joailson, Adão,
Maristela, ao grupo Força Jovem e à dedicação dos
funcionários da Asproeste.

Está todo mundo vendo e aprendendo mais
Quando se constatou, nas salas de aula, que muitos
alunos em processo de alfabetização pelo MEB,
tinham dificuldades de visão, foi proposta uma Ação

Oftalmológica, para atendê-los e a toda a comunidade
do Lago Oeste e Basevi.
Esta Ação se desenvolveu entre 21 e 30/07, num
trabalho digno de elogios promovido pela Maristela
F. Neves e Amilton S.S. Xavier, articuladora e
coordenador do MEB no Lago Oeste, e pela Joana
Luiza, gerente da Associação.
Em uma unidade volante de atendimento cedida
pelo Rotary Taguatinga Oeste, com oftalmologistas da
Ótica Requinth e da Secretaria de Saúde, foram examinadas 468 pessoas e feitos 339 óculos, pela Ótica
Requinth, que aviou as receitas e vendeu as armações
a preços mais acessíveis.
Por falar nisto, alguns óculos ainda estão sendo
entregues na Associação.
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Força Jovem
dança na rua

MEC aprova projeto da Asproeste
A Asproeste apresentou um
projeto de Ações Educativas Complementares ao Ministério da Educação e foi avisada que ele foi parcialmente aprovado pela Secad,
Secretaria do MEC que cuida desta
área.
O projeto será desenvolvido
junto com o Centro de Ensino do
Lago Oeste e prevê uma série de
oficinas e palestras que envolvam
os alunos e suas famílias.
O objetivo básico é promover as
potencialidades de crianças, adolescentes, jovens e respectivas famílias, contribuindo para os processos de desenvolvimento pessoal,
promoção social e fortalecimento

da auto-estima, o que, certamente,
os ajudará a se tornarem cidadãos
conscientes e participantes.
ATIVIDADES
Dentre as atividades aprovadas
e que deverão ser desenvolvidas tão
logo os recursos previstos sejam
liberados, destacam-se palestras
sobre Educação para a Cidadania e
Direitos Humanos, Direitos da
Mulher, Saúde da Mulher, O Problema das Drogas Lícitas e Ilícitas
e a Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil, além de oficinas
de Atendimento Psicopedagógico e
Acompanhamento Escolar, Cultura e Artes, Educação Ambiental e
Jardins e Hortas Orgânicas.

Os containers são de todos
Enquanto uns procuram a melhor maneira de preservar o verdadeiro paraíso em que moram,
outros demonstram como a estupidez humana não tem medida!
Assim é que os moradores da
Rua 09 se cotizaram e se juntaram
aos das Ruas 01, 04, 07 e 19: construíram um espaço cimentado e
cercado para os containers de lixo,
um trabalho eficientemente coordenado/executado pela Maria José,
Prof.Valdir e Evangelista.
Enquanto isto, alguns desocupados, provavelmente de brincadeirinha ou para fazer "bonito", andaram virando os containers em
várias ruas ou, o que é bem pior,
botaram fogo nos containers das
Ruas 00, 03 e 13.

Além disso, continua aquela parafernália de lixo - móveis quebrados, pneus, ferro velho, animais
mortos, além do próprio lixo - espalhado em volta dos containers, principalmente nos
fins de semana,
fato que demonstra o total desrespeito pelo meioambiente que ainda existe no Lago
Oeste.Não permita que este vandalismo se propague, gente! Cuide
daquilo que é
seu!

O Grupo Força Jovem do Lago
Oeste está arrebentando! Criado em
junho deste ano, já conta com 30
jovens, estudantes entre 13 e 20
anos, que se reúnem todas as 3as. e
5as. feiras, na Associação.
Ele já formou um grupo de Dança de Rua, o Master & Girls, com
17 dançarinos, ensaiado pelos professores voluntários Alisson e Reris, e que vai representar o Lago
Oeste no I Concurso de Dança de
Rua, previsto para 30/09, na Basevi.
Preocupados com a formação de
jovens individual e socialmente equilibrados, a coordenação do Grupo está promovendo encontros com
a psícóloga Maria Augusta que, voluntariamente, desenvolve um trabalho voltado para a auto-estima e
a descoberta dos potenciais individual e coletivo. Estes encontros
estão abertos à participação de
outros jovens da comunidade.

Cursos à vista

Saudade!

Asproeste e Emater
promovem Curso de
Fruticultura, de 02 a 06/
10, o dia inteiro.
E, em breve, Curso do
Bom Caseiro, ensinando
o caseiro a ser pedreiro,
eletricista, bombeiro hidráulico e piscineiro.
Informações e inscrições na secretaria da Associação (3478-1335)

É para matar a saudade o próximo Encontro
com Arte, dia 28/10, a
partir das 20 hs, no salão
da Asproeste.Músicas dos
Anos 60, 70 e 80 - Elton
John, BeeGees, Barry
White, Abbas, Elis Regina, Ivan Lins. E uma apresentação de dançarinos
do Estúdio Dança Brasília. Ingressos à venda.
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Regularização: etapas avançam
A reunião do Comitê Gestor para regularização do
Lago Oeste, composto por representantes da Asproeste,
da GRPU, do Ibama e do Incra, ocorrida no último dia
16 de agosto, fez um balanço das ações desenvolvidas
desde a assinatura do convênio entre Asproeste e
Secretaria de Patrimônio da União, em março de 2005:

Para o de Vegetação, foi discutido e aceito pelo Ibama
trabalho de aerofotometria, que também será utilizado
no Plano de Ocupação e de Uso, a ser executado pelo
Incra. Empresa especializada consultada, orçou o
trabalho de aerofotometria em R$10 mil, parcelado em
duas vezes.

1. Demarcação
Segundo o prof. Paulo Fortes, a demarcação
da Fazenda Contagem de São João (Ruas 00 a 11) já
foi realizada, com apoio da CIGEX/Exército, enquanto a verificação dos marcos demarcatórios colocados
pelo Incra na Fazenda Palmas/Rodeador estava em
andamento. O Memorial Descritivo já estava pronto,
também, dependendo, apenas, de licenciamento do
Capitão Morett junto ao CREA, para ser assinado.

4. Plano de ocupação e uso e Avaliação Técnica
A GRPU já enviou dois ofícios ao Incra: um,
solicitando indicação de dois agrônomos para elaboração do Plano de Ocupação e de Uso , e outro, para
indicação de técnico especializado em Avaliação Técnica, na qual será definido o valor a ser cobrado dos
ocupantes das chácaras, por hectare, pela União.
Na reunião do Comitê Gestor, foi defendido pela
Asproeste, que esta Avaliação Técnica seja feita nas
fazendas como um todo, e não por chácara, devendo
ser levado em consideração, também, a produtividade
das terras, típicas de cerrado - o que não aconteceu na
última avaliação, feita pela Caixa Econômica Federal,
quando foram avaliados os parcelamentos, depois remembrados.
Ficou, então, definida a data de 15 de outubro próximo para apresentação do Plano de Ocupação e de
Uso, não havendo prazo, porém, para apresentação da
Avaliação Técnica.

2. Cadastramento/Recadastramento
Etapa marcada para o período de 19/08 a 01/
09/2006, na Asproeste (ver matéria na página 1).
3. Licenciamento Ambiental
A elaboração de um TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) e um PCA (Plano de Controle Ambiental)
para o Lago Oeste, conforme sugerido pelo sr. Flabeano
Castro, na última Assembléia Geral, foi descartada pelo
Ibama/DF, pois não há dano ambiental na região que
seja irreversível (o TAC só é admitido nesta situação).
Foi informado, porém, que os estudos realizados
anteriormente pela Axis/Topcart serão aproveitados na
parte que se referem ao solo e que, até 15/10, o Ibama
avisará, através de LP (Licença Prévia), quais os
estudos complementares serão necessários para o
Licenciamento Ambiental do Lago Oeste. Mas, dois
estudos básicos, já se sabe, têm que ser feitos: o de
Fauna e o de Vegetação.
A Asproeste já entrou em contato com uma bióloga,
especialista em mamíferos, e está procurando especialistas em Répteis e Aves, para o estudo da Fauna.

5. Transferência de Titularidade
Esta é a última das etapas de regularização,
decidindo o Comitê Gestor, então, pelo envio de um
ofício à secretária de Patrimônio da União, Alexandra
Reschke, no qual se solicita uma reunião para discutir a definição da forma de transferência de titularidade para o Lago Oeste.
Tendo em vista que a Lei 9636/98 atende plenamente os ocupantes do Núcleo Rural Lago Oeste, este
é o instrumento legal defendido pelo Comitê Gestor
para sua regularização fundiária. Por esta lei, a transferência de titularidade se dá pelo aforamento.

Asproeste vai ter um Telecentro Comunitário
A Asproeste foi selecionada
para participar do Programa de Inclusão Digital do Banco do Brasil:
vai receber dez microcomputadores para instalar, em suas dependências, o Telecentro Comunitário
do Lago Oeste.
Este programa tem por objetivo,
entre outras coisas, contribuir para
a alfabetização e qualificação digital de comunidades rurais, possibi-

litar o desenvolvimento de projetos
relacionados com a ampliação da
cidadania e da inclusão digital, disseminar formas de fiscalização virtual dos poderes públicos e permitir acesso à informações públicas.
Com a instalação do Telecentro,
prevista para dezembro, a Associação pretende celebrar convênios
com escolas e cursos de informática
para oferecer cursos profissionali-

zantes nesta área, para toda a comunidade.
O Telecentro será gerenciado
por um Conselho Gestor Comunitário e todas as suas atividades serão
conduzidas por voluntários da
comunidade. Por isso, pessoas interessadas em participar e contribuir
com mais esta ação da Asproeste,
podem procurar a secretaria desde
já, para deixar nome e telefone.
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Prossegue luta por nova Escola
e Posto de Saúde definitivo

Há 206 crianças
mais sorridentes...

Desde que assumiu, a atual diretoria da Asproeste tem dedicado
especial atenção a duas antigas reivindicações da comunidade do Lago
Oeste: o Posto de Saúde definitivo e a Escola Rural da Rua 18.
Neste trabalho, descobriu que os terrenos (chácaras 187 e 202) onde
estão a Associação, a Paróquia, a Escola e o Posto da Brasil Telecom,
por incrível que pareça, nunca foram cadastrados, ou seja, a Asproeste
não dispõe de Registro Individual de Patrimônio (RIP) na GRPU.
Então, a diretoria enviou ofício à GRPU solicitando o cadastramento
das duas chácaras e, na oportunidade de regularização deste processo,
ficaram acordados - entre a Asproeste e a GRPU - mais alguns pontos
importantes para a comunidade:
1. a área onde está construída a escola (Centro de Ensino Fundamental
do Lago Oeste) será desmembrada e entregue à Secretaria de Educação;
2. a área da Brasil Telecom (na esquina da Rua 09) também será
desmembrada e cadastrada em nome dela;
4. a área vizinha a ela, na Rua 09, onde hoje existe um galpão sem uso
(foto), foi entregue à Secretaria de Saúde, para que ali seja construído o
Posto de Saúde definitivo.
Em conseqüência, já no último dia 1°/09, representantes da GRPU e
da Secretaria de Saúde visitaram o local, verificando as condições para
construção de posto de saúde de porte médio - cuja dotação orçamentária
já foi incluída na Proposta de Orçamento do GDF para 2007 - que atenda
a comunidade e vizinhanças.

O Projeto Sorridente, de
educação bucal, prevenção e tratamento odontológico de alunos entre 6 e 12 anos da Escola do Lago
Oeste, uma parceria da Asproeste
com a Caesb, completou 4 meses.
Neste período, a Dra.Consuelo
Vasconcelos, responsável pelo Projeto, atendeu, em seu consultório,
206 crianças e fez extrações e
restaurações de dentes de leite ou
permanentes e limpeza dos dentes.
Na Escola, ainda é feita a aplicação de flúor, mensalmente, e uma
escovação supervisionada pela
dentista, semanalmente. E os
professores também participam do
Projeto, incentivando e supervisionando a escovação de dentes das
ciranças, diariamente.
Na primeira semana de setembro, foram premiados os Campeões
da Escovação, as crianças que mais
se destacaram no cuidado diário
com seus dentes.

Posto não fecha

NOVA ESCOLA
Na mesma linha de ação, foi retomado o processo para implantação
da Escola Rural da Rua 18, cuja construção havia sido aprovada no
Orçamento Participativo de 1997. Respondendo ofício da Asproeste ao
governo do Distrito Federal cobrando a instalação da Escola, a Secretaria
de Agricultura e a Regional de Ensino de Sobradinho oficiaram pedido
de informações sobre o terreno disponibilizado na Rua 18.
Repassados os ofìcios à GRPU, seus técnicos estiveram no local,
comprometendo-se a, demarcada a área, transferir 10.000 m² para a
Secretaria de Educação para construção da nova escola, que trará enormes
benefícios às crianças residentes entre as Ruas 15 e 21, hoje obrigadas a
se deslocarem quase que 8 Km diariamente até a escola da Rua 09.

Por falar em Posto de Saúde, o
atual Posto, que funciona nas dependências da Asproeste, NÃO
VAI FECHAR por causa do término de contrato da Fundação
Zerbini com a Secretaria de Saúde.
Ao contrário, a Secretaria está
assumindo todo o trabalho do Posto e, inclusive, já está destinando
mais funcionários para atender a
comunidade.

Dança de Salão
A Asproeste convida você
a dançar: Curso de Dança
de Salão, com o Prof. Luciano Barbosa, do Estúdio de
Dança Brasília. A aula inaugural, gratuita, será no dia
07/10, no salão da
Asproeste. Informações
na secretaria, pelos telefones 3478-1335 e 1336.

