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Adasa quer hidrômetros nos poços
A Adasa, agência reguladora das águas no DF, está
notificando algumas chácaras do Lago Oeste,
convocando seus ocupantes para fazerem a renovação
de outorga dos poços de água.
Quando o usuário da chácara entra em contato com
ela, a Adasa informa que todas as chácaras que
registraram seus poços e receberam as respectivas
outorgas a partir de 2005 - num mutirão feito na própria Asproeste - precisam renovar esta outorga, que
tem validade por 05 anos.
Quem tem poço e ainda não fez qualquer registro
na agência, terá que fazê-lo agora, conforme determina a legislação em vigor; esta legislação, aliás,
determina que todos os poços devem estar dotados de
hidrômetros que, conforme acordo firmado entre a
Adasa e a Asproeste terão que ser instalados em 90
dias (o prazo era 30 dias, mas a Asproeste conseguiu
dilatá-lo).
Para fazer a outorga, basta entrar no site da Adasa
(www.adasa.df.gov.br) e seguir as instruções; a coleta
e análise da água do poço, segundo levantamento feito
pela Asproeste, podem ser realizadas pelos laboratórios
listados no quadro a seguir:.

A exigência do hidrômetro já havia
sido feita no final de 2011, quando
a Asproeste elaborou uma listagem
dos interessados em regularizar a
situação, comprando hidrômetros
no atacado.
Tal listagem está sendo recuperada,
devendo a Asproeste entrar em contato
com todos os listados que ainda não
instalaram hidrômetros em seus poços.
Outros interessados deverão entrar
em contato com a secretaria da
Associação (3478-1335/36), para
incluir seu nome na listagem.
Em levantamento feito agora,
a Asproeste encontrou uma empresa
no Núcleo Bandeirante, a JAG UtilidadesLtda,
que fornece os hidrômetros com conexão, nos seguintes
preços:
- para 10 m³/h classe B/260 mm - R$590,00
- para 07 m³/h classe B/260 mm - R$480,00
para pagamento em 03 vezes (entrada, 30 e 60 dias ou
à vista com desconto de 10%).

LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DA ÁGUA

ICMBio convoca haras

Laboratório
Quinosan
Sabin
Bionalítica

Endereço/Fone
Ed.Centro Clínico CHSW
Lts.03/05 s/122 - 3361-2318
QS 05 lt 03 Av.Areal Taguat.
Sul - 3356-0278
Qd 04 - Sobradinho 3387-9663

Preço*
$ 210,00
$ 650,00
$ 170,00

* Análise + Coleta, que pode ser feita pelo dono do poço

Assembléia em 19/05
A Asproeste convoca todos os associados para a
2° Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no
próximo dia 19 de maio, domingo, às 09h30. Em pauta,
assuntos como a regularização, o conserto das ruas,
as reuniões com o ICMBio, o recapeamento da DF001, endereçamento do Lago Oeste, grafitagem das
paradas de ônibus e exigências da Adasa

O Instituto Chico Mendes está convocando as áreas
ocupadas por haras, na Rua 24, para uma reunião com
a SPU-DF, que convidou a Asproeste, no dia 08/05.
Segundo informação da própria SPU-DF, o ICMBio
está reestudando as poligonais do Parque Nacional de
Brasília, estando claro para a Asproeste, no entanto,
que qualquer modificação das poligonais só poderá ser
feita mediante projeto de lei. Informa a SPU, também,
que o ICMBio considera que as áreas ocupadas por
haras ficam em borda de chapada, onde não é permitida
a criação de animais de grande porte, como cavalos.
Por outro lado, a SPU-DF não tinha conhecimento
que houve uma invasão de sem-terras, provavelmente
ligados à FETRAF , que ocupam a Fazenda Chapadinha (em processo de assentamento pelo Incra) na
área frontal aos haras.
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Embelezando as paradas
Em atitude bastante elogiável, o DFTrans, a pedido
da Asproeste, instalou, sem demora, mais três paradas
de ônibus na DF-001: em frente à Associação e no
início e no final do Lago Oeste. E, por artes do Paulo
Ávila, da Rua 10, três já foram grafitadas com motivos
ecológicos, as duas do CEF Prof.Carlos Mota e a da
Rua 01. A intenção da Asproeste é que todas as paradas sejam grafitadas com tais motivos,
mas isto depende de cada Rua.Havendo
consenso na Rua, é só ligar para
ele (9809-7595) e pagar R$100,00
para compra do material.

EIA-RIMA
Ainda em andamento está a análise do
EIA-RIMA pelo Ibram, que já detectou 36 falhas
e complementações a serem corrigidas e realizadas, e
09 itens a serem cumpridos antes de sua aprovação.
As primeiras significam, na maior parte, acréscimos
ao trabalho executado pela Greentec - aumentar o n°
de amostras para verificar a qualidade da água, ou dar
referências bibliográficas na caracterização da vegetação ou ampliação dos mapas, por exemplos - e que
serão feitos por ela mesma, sem custos adicionais para
os ocupantes do Lago Oeste.
Já os 09 itens a serem cumpridos são os seguintes:
1. Planta SICAD com escala 1:10.000, com a demarcação do Núcleo Rural Lago Oeste;
2. Plano de Ocupação e Memorial Descritivo, com
delimitação topográfica das chácaras/lotes;
3. Anuência do IPHAN para o empreendimento;
4. Manifestação da Adasa quanto à viabilidade de
atendimento do empreendimento com água subterrânea
e/ou superficial;
5. Assinaturas, no EIA, do responsável técnico e
do interessado;
6. Anotação de Responsabilidade Técnica referente
ao EIA apresentado;
7. Projeto Básico definitivo da Drenagem Pluvial
com Memorial de Cálculo e ART;
8. Manifestação da autoridade sanitária, conforme
Código Sanitário do DF;
9. Anuência do DER quanto ao tráfego local.
Algumas destas exigências
terão
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Conserto das ruas
A Comissão de Obras, coordenada
pelo associado Wilson Auerswald, está
em plena atividade, a partir da união conseguida
entre 35 usuários/moradores de chácaras da Rua 01.
Eles compraram o expurgo de brita, a R$4,00/t, e o
frete deste expurgo, a R$12,00, ou seja, estão pagando
R$22.400,00, o que dá apenas R$640,00 por chácara,
para ter sua rua definitivamente arrumada, com
baciões para aproveitamento das águas pluviais e
lombadas nos lugares adequados.
As máquinas cedidas gratuitamente pela Secretaria
das Cidades - a alimentação dos operadores e motoristas é bancada pela Asproeste - estão operando a
pleno vapor, mesmo com os transtornos causados pelas
chuvas intensas que ainda caem na região.
Terminada a Rua 01, as máquinas seguem para a
Rua 02, que também já se organizou para fazer frente
às despesas com expurgo de brita e frete e,
depois, seguem para a Rua 05, já que a Rua
03, que seria a próxima, não conseguiu de
organizar ainda.
As demais ruas também precisam
começar a se movimentar, porque só a
mobilização de usuários e moradores,
acionando a Comissão de Obras da Associação, é que agilizará o conserto das ruas,
já que as máquinas não ficarão eternamente
à disposição do Lago Oeste.

Protegendo as vaquinhas
Começa dia 1° de maio campanha anual da DDVDiretoria de Defesa e Vigilância, da Seagri/DF, de
vacinação contra a febre aftosa, atingindo bovinos e
bubalinos de todas as idades. Os 115 criadores do Lago
Oeste (e aqueles que ainda não se cadastraram) devem
comprar a vacina e, após a vacinação, preencher e
assinar a Declaração de Criador, juntando Nota Fiscal
de Compra e entregar na Qd 08, AE 3 (ao lado da
Emater) em Sobradinho. Vacinando e declarando no
prazo certo (de 1° a 31 de maio), o criador evita multas.
As bezerras de 3 a 8 meses precisam ser vacinadas,
também, contra brucelose, doença que causa grandes
prejuízos à pecuária e que pode ser transmitida ao
homem.

Projeto de Endereçamento
É fato incontestável que os endereços no Lago
Oeste são muito confusos... Fora as Ruas (01 a 24),
as chácaras não tem qualquer padronização, o que é
uma das exigências para o processo de regularização.
Daí que a Asproeste acabou de contratar duas especialistas para executarem o projeto de endereçamento,
visando identificação e orientação lógica das chácaras.

