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Hidrômetros a preço de atacado
A lista para compra de hidrômetros a preços de
atacado, aberta pela Asproeste, conseguiu atingir o
número exigido pelo fabricante e, com isso, a Associação está confirmando a negociação para compra
de mais de 100 equipamentos a custo baixo, conforme
tabela abaixo:

Bitola
(em pol)
¾
¾
1
1
1½
2

Vazão
(em m³)
3
5
7
10
20
30

Preço
(em R$)
58,00
65,00
247,00
258,00
528,00
742,00

A Asproeste está solicitando, agora, a todos os que
ligaram, mandaram e-mail ou assinaram a lista para
compra dos hidrômetros, que passem um e-mail para
asproeste@asproeste.org.br confirmando o interesse
e dizendo o tipo de hidrômetro que querem comprar.
E para que os interessados saibam que tipo de equipamento devem comprar, aqui estão algumas informações técnicas, dadas pelo associado Antônio Veras:

1. Como medir a vazão do seu poço:
Calcule o tempo gasto para encher um determinado
volume de água. (Por exemplo:a bomba gastou 30
minutos para encher 3 m³. Então, há uma vazão real de
6 m³/h Multiplique por 1,5 e obtenha a vazão nominal e
escolha o hidrômetro imediatamente superior. Ou seja:
Vazão real = 6 m³ — Vazão nominal = 6 m³ x 1,5 = 9 m³
- O hidrômetro deve ter 10 m³.
2. Observações importantes:
a. O hidrômetro deve ser instalado na horizontal.
b. Caso sua tubulação seja superior a do hidrômetro,
fazer a redução da tubulação antes e aumentar a
tubulação depois.
c. Fazer a redução e o aumento do diâmetro a uma
distância de aproximadamente 5 vezes o diâmetro do
cano de alimentação.
Para exemplificar: a tubulação é de 1 1/2" e o
hidrômetro é de 1". Então, fazer a redução do cano (de
1 ½” para 1" uns 25 cm antes do hidrômetro, e voltar ao
diâmetro normal do cano (1 ½”) uns 25 cm após o
hidrômetro. Tal providência é para evitar turbulência da
água no hidrômetro.

Conserto das ruas

Lixo no... lixo!

As máquinas que permaneceram no Lago Oeste
praticamente já terminaram os trabalhos de implantar
bacias e lombadas daquelas ruas que se organizaram.
A partir do próximo dia 29/07, quando as demais
máquinas retornarem, serão feitos os serviços de
compactação com expurgo de brita das pistas das
Ruas 05, 06, 09, 14 e 19, que se organizaram a tempo
para comprar e transportar o material.
Outras Ruas - 08, 12, 17 e 24 - que se movimentaram posteriormente, ainda poderão ser atendidas pelas
máquinas, mas terão que utilizar material similar ao
expurgo de brita, e mais caro, uma vez que os 150
caminhões deste material ainda existentes no
fornecedor só darão para fazer a compactação das
ruas já prontas.

A Asproeste conseguiu, enfim,
fazer uma limpeza em regra do lixo
que vem sendo jogado, maleducadamente, pelas margens das
ruas internas do Lago Oeste.
Contratou caminhão e pá-carregadeira e deu uma geral em todas
as ruas que tem usuários com o mau
hábito de não usar os containers para
jogar o lixo ou, o pior hábito ainda,
de jogar entulhos, troncos e folhas,
sofás ou outros móveis velhos e
tantas outras coisas mais ao longo
das vias. Será que as ruas ficarão
limpas por algum tempo, pelo menos?
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Os novos endereços do Lago Oeste
Não há dúvida que encontrar uma determinada
chácara no Núcleo Rural Lago Oeste não é coisa para
qualquer um, mesmo para quem já mora ou tem uma
por aqui há muito tempo...
A dificuldade é tanta que a Asproeste teve que pedir
aos Correios, tempos atrás, que retornasse para o Lago
Oeste o carteiro que fazia a entrega da correspondência,
vez que seu substituto não estava conseguindo fazê-lo.
Aliás, nem a Polícia consegue descobrir endereços
na região, conforme relataram os policiais que fazem a
ronda pelo Lago Oeste e, muitas vezes, não atendem
algum chamado por não saber como chegar até lá.
Por isso e porque o processo de regularização exige
que o Núcleo Rural Lago Oeste tenha uma estrutura
de endereçamento adequada e de acordo com o padrão
do Distrito Federal, é que a Asproeste contratou
especialistas para elaborarem um projeto, que foi
apresentado na última Assembléia, dia 30 de junho.
Por ele, o Lago Oeste, para efeito de endereço, passa
a ter três linhas indicativas: as chácaras que ficam ao

longo da DF-001, as que ficam na borda da Chapada e
as que ficam entre estas duas, ou seja, o Lago Oeste,
seguindo o padrão do Distrito Federal, passará a ter
Quadras da Rodovia (QR), Internas (QI) e da Chapada
(QC), que se dividem em Conjuntos (01, 02, 03... etc)
e Chácaras (01, 02, 03... etc).
O projeto está disponibilizado no site da Asproeste
(www.asproeste.org.br) para que ocupantes e
moradores possam analisá-lo e sugerir alterações, como
algumas que já foram feitas: que deveria ser Quadra
do Parque (QP) em vez de QR (da Rodovia), ou que
os Conjuntos deveriam ser A, B, C... etc, em vez de
numerados. Outra discussão interessante é quanto ao
nome do Lago Oeste: manter NRLO (Núcleo Rural
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Geo-referenciamento

Ações contra a taxa
A Asproeste está tentando negociar o arquivamento
das ações que vários associados moveram contra o
valor das taxas de ocupação cobradas pela União nos
anos de 2000/01 e subsequentes.
Para isto, está tentando levantar, junto à Caixa
Econômica Federal, os valores depositados individualmente pelos
associados que participaram
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O trabalho de geo-referenciamento do Lago Oeste
está no fim: os últimos serviços realizados pela Greentec
foram estabelecer, "in loco", os limites das chácaras
naquelas áreas que tem dupla propriedade, definindo,
claramente, o que está em terra da União e o que é
terra particular. Isto era necessário para que a SPUDF defina o valor da taxa de ocupação apenas para a
área de propriedade da União.

Construir é preciso
A Asproeste está fazendo gestões junto ao Ibram
no sentido de os ocupantes de terras no Lago Oeste
possam iniciar/retomar construção de benfeitorias que
garantam a possibilidade de haver produção agrícola/
criação em suas chácaras, já que construções foram
proibidas pelo Instituto até a aprovação do EIA-RIMA.
Esta liberação é importante porque as chácaras
consideradas produtivas pela Emater têm direito a um
desconto de quase 60% no valor que pagam de taxa de
ocupação e, para obterem isto, elas terão que iniciar o
plantio ainda este ano.

