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2017, um ano bem difícil,
mas com boas realizações

Em janeiro de 2017, uma nova direção assumiu a administração da ASPROESTE.

Ao contrário das gestões anteriores, num ciclo iniciado em 2003,

os novos dirigentes executivos, exceto o vice-presidente (que já fora conselheiro), não

tinham exercido qualquer cargo na Associação.

Em pouco tempo, no entanto, se enfronharam na difícil empreitada de gerir

uma sociedade civil sem fins lucrativos que, muitas vezes, precisa exerce o papel

de administração pública, para atender uma comunidade diversificada numa região rural

e de preservação ambiental, onde o poder público nem sempre está presente.

Um ano passado desde a posse, os resultados obtidos, tanto para esta comunidade,

quanto para os associados, que são a verdadeira razão de ser da ASPROESTE, podem ser

considerados significativos, como se verá na prestação de contas a seguir:

Depois de um

bom tempo prati-

mente paralisado,

em função  dos

trâmites políticos

da MP-759/16, que

se transformou na

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Lei n° 13.645/17, levando a SPU-DF a suspender qualquer

negociação em relação à regularização de terras no DF, o

processo foi retomado com a nova superintendente,

Fabiana Torquato, com quem a direção da ASPROESTE  já

se reuniu algumas vezes.

Dois assuntos pendentes já foram resolvidos: a

recolocação da ASPROESTE como ocupante legítima da

Chácara 67 da DF-001 e as negociações entre SPU-DF e

IBRAM para reinstalação do Comitê de Regularização, que

estava praticamente desativado há bastante tempo.

Outro assunto importantíssimo foi recolocado na

agenda das partes envolvidas, aguardando apenas a

primeira reunião do Comitê: a permissão, pelo IBRAM,

para construção no Lago Oeste, mesmo enquanto o

licenciamento ambiental está sendo analisado.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Em março de 2017, foi apresentada

na Assembléia Geral, um relatório do

processo junto ao IBRAM, com 34

exigências feitas pelo Comitê de

Análise do EIA-RIMA do Lago Oeste,

para aprovação do licenciamento

ambiental da região.

Desde então, a diretoria da

ASPROESTE tem trabalhado incansa-

velmente para cumprir tais exigências, que envolvem

serviços da Grreentech, da Arqmap, da Fronteiras

Arqueologia e da própria ASPROESTE, que precisou correr

atrás e vencer a burocracia de vários órgãos públicos - DER-

DF, Diretoria de Vigilância Sanitária, SEGETH, ICM-Bio/PNB,

IPHAN, além dos próprios IBRAM e  SPU-DF, para obter

manifestações e autorizações para prosseguir com o

licenciamento ambiental e consequente regularização.

Com isso, a maioria das exigências feitas já está cumprida

- reformulações da Greentech, Plano de Ocupação e Uso do

Solo, Cartilhas, manifestações dos órgãos públicos - havendo

poucas pendências ainda no EIA-RIMA e a elaboração do

projeto de impacto arqueológico, já em andamento.
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Se há uma coisa que faz parte do dia-a-dia de dirigentes

da ASPROESTE, esta coisa se chama reunião. São reuniões

de trabalho internas, são reuniões com grupos de

associados, são reuniões em órgãos públicos, são reuniões

com entidades privadas...

Felizmente, boa parte destas reuniões resultou em

benefícios para associados e para a comunidade do Lago

Oeste em geral. São os casos das sucessivas reuniões com

a SPU-DF e IBRAM, destravando o processo de licencia-

mento/regularização, as reuniões com SEAGRI e EMATER-

DF, promovendo melhor atendimento a produtores, as

reuniões com a FBB - Fundação Banco do Brasil, EMATER-

DF e os ocupantes de boxes no Empório Rural, ajustando

sua regularização e operacionalização, as reuniões com a

Secretaria de Saúde do GDF, para melhorar e ampliar o

atendimento à comunidade do Lago Oeste, as reuniões

com a Casa Civil e a Secretaria de Educação, para imple-

mentar uma estrutura de ensino na Chácara 10, as reuniões

com o DER-DF para acompanhar a 2° etapa do

recapeamento da DF-001, já inaugurada; as reuniões com

o PNB e DER-DF, para discutir a velocidade da DF-001, as

reuniões com ONG's para renovação de convênios que

atendem associados e comunidade, as reuniões, enfim,

com associados ou grupos de associados, para resolver

situações específicas, seja em relação ao Geo-referencia-

mento, seja em relação ao conserto de ruas e problemas

com o lixo, a iluminação das ruas ou aos mal serviços

prestados pelos Correios.

Infelizmente, estas atividades, contínuas, permanen-

tes, imprescindíveis, não são mensuráveis, dando uma

impressão de pouca eficácia. Que os críticos tomem

coragem a, em 2018, se apresentem como candidatos a

assumir a direção da ASPROESTE. Não há coisa melhor

que a democracia e a concorrência para melhorar as ações

que precisam ser desenvolvidas em benefício de uma

comunidade...!

Usuários de chácaras e moradores do Lago Oeste

sabem que as ruas internas não podem ser asfaltadas

para não impermeabilizar o solo de uma área de

preservação ambiental. Mas, as ruas precisam ser

consertadas, para se manterem transitáveis.

Todo ano, a ASPROESTE realiza um trabalho

insano para conseguir que os órgãos públicos - GDF,

Secretarias, Administração Regional - disponibilizem

máquinas e caminhões para executar serviços de

recuperação das ruas internas. Nem sempre

consegue!

Em 2017, o apoio foi da Novacap, que disponibi-

lizou caminhões para buscar o expurgo de brita que

foi colocado em ruas que não haviam feito o trabalho

em 2015/16 e em ruas cuja reforma precisava ser

refeita e máquinas para fazer o serviço.

Infelizmente, houve problemas sérios neste

trabalho: pagamentos do expurgo de brita e

respectivo frete que não foram feitos ou foram

cobrados indevidamente, ruas que não indicaram

representantes para assumir o acompanhamento do

trabalho e outras impropriedades que, conhecidas,

devem ser corrigidas nos próximos anos.
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REUNIÕES + REUNIÕES RUAS CONSERTADAS

Aumento da Mensalidade

OBRAS AQUI E ACOLÁ

2017 e o dia-a-dia: reuniões, ruas, obras...

Conforme determinou a Assembleia Geral, há

um aumento da mensalidade da ASPROESTE a cada

ano, de acordo com a variação do INPC. Este ano,

a variação atingiu 3%, ou seja, o valor da mensali-

dade seria     de R$87,55.
Dado o baixo valor

de correção, a Direto-

ria  achou por  bem

não aumentar as

mensalidade que per-

manece, assim, com o

valor de  R$85,00.

Além das ruas consertadas, em que a parceria

com usuários e moradores de chácaras foi

fundamental, a ASPROESTE realizou uma série de

obras em benefício da comunidade e para o próprio

conforto de seus associados.

Em 2017 foram concluídas as obras de ampliação

da UBS - Unidade Básica de Saúde, que recebeu mais

03 consultórios, foi reconstruído o alambrado entre

o campo de futebol e a chácara vizinha e foi

reformada a pista que recebeu as provas de cavalos

mangalarga marchador e campolina.

Também foi reformado o salão de reuniões da

Associação. instalada a rampa de acesso para

deficientes e marcado o estacionamento  de veículos

que, agora, tem vagas exclusivas para idosos e

deficientes.
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Infelizmente, dois eventos menos eventuais,

que contavam com o apoio da ASPROESTE, foram

encerrados em 2017:

A Comissão de Equinocultura da

ASPROESTE realizou um trabalho essencial:

movimentando criadores e donos de cavalos,

fez um levantamento preliminar do número

de equinos existentes no Lago Oeste,

iniciando um processo de cadastramento,

em parceria com a UnB, que permitirá

Uma das mais significativas conquistas da ASPROESTE,

seu ponto de comercialização, estava correndo o risco de

se perder por uma série de injunções inerentes à pouca

experiência de seus dirigentes na gestão de uma feira.

Não há mais este perigo: em sucessivas reuniões com

os atuais emporistas, a ASPROESTE vem conseguindo dar

novos rumos à administração do Empório, prevendo, para

breve, a implantação de seu Regulamento Operacional.

ALIMENTOS PARA TODOS

CADASTRO E TORNEIOS EQUINOS

2017 e o dia-a-dia: eventos, convênios, lixo...

conhecer a extensão da equinocultura na região.

Primeiros frutos desta mobilização: 2017

teve dois eventos equinos com grande

participação de público no Lago Oeste: a II Copa

de Marcha do Cavalo Mangalarga e a II Copa

de Marcha Campolina Brasil Central.

- a Feira Agroecológica que

funcionava aos sábados no Galpão,

foi transferida para o domingo e,

mesmo com o esforço de seus

organizadores, especialmente

Milton Góes e Cintinha Magalhães,

não resistiu à pouca participação da

comunidade, mesmo com algumas promoções em

dias especiais, como cinema, mágico, teatro...

Felizmente, ela vem sendo mantida, uma vez por

mês, no Shopping Lago Oeste, e, paulatinamente,
vem conquistando sua

freguesia;

- o Food-Truck no domingo,

também no Galpão, uma

tentativa de proporcionar

alimentação de boa qualidade

e barata para os moradores do Lago Oeste, que não

tem muitas opções neste dia. Assim como a Feirinha,

a falta de clientela desanimou os food-truckistas,

alguns dos quais estão atendendo ao lado do

Empório Rural.

ORGANIZAÇÃO DO EMPÓRIO

RENOVAÇÃO DE CONVÊNIOS

Sempre que possível, a ASPROESTE mantém convênios

com ONG's que tragam benefícios aos associados e à

comunidade do Lago Oeste. Em 2017, o convênio firmado

com o IECAP foi transferido para o Instituto Bogéa, que

continuará promovendo cursos de corte e costura para as

mulheres da comunidade, podendo ampliar este

atendimento para outras áreas.

Em novas bases, foi renovado o

convênio com a AAF - Associação

Amigos das Florestas, que promove

cursos e palestras relativos à

preservação ambiental e mantém o Viveiro Educador, que

vende mudas e plantas com descontos para os associados

da ASPROESTE.

UMA PREOCUPAÇÃO DIÁRIA: O LIXO

A luta é antiga e é constante: como evitar que o ar

quase puro do Lago Oeste fique empesteado pelo lixo

acumulado nos containers? Como evitar que cães, gatos e

outros animais sem donos fucem os restos de comida

espalhados pelas baias dos containers? Como evitar que a

água dos lençóis freáticos sejam poluídas pelo chorume

que escorre dos lixos jogados pelas ruas e travessas

internas? Não há como... mas a ASPROESTE tenta!

Em 2017, esta luta contra a má educação foi

permanente, tendo a  ASPROESTE, pelo menos,

conseguido resolver definitivamente o problema do lixo

que não é lixo. Deixado em local

definido na própria Associação, ou

levado para lá  pelo responsável

pela limpeza dos containers, ele é

recolhido, de tempos em tempos,

pelo SLU, logo que acionado pela

secretaria da ASPROESTE.

EMPÓRIO TEM MARCA PRÓPRIA

As negociações começaram e foram encaminhadas em

2017, mas o produto final só ficou pronto no início de

2018. E será implementado a partir de agora: o Empório

Rural passa a ter

marca própria, uma

identificação feita

por agência de

publicidade con-

tratada pela Fun-

dação Banco do

Brasil, a partir de

convênio renovado

com a ASPROESTE.
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O recapamento asfáltico do principal acesso ao

Lago Oeste foi, fora a regularização fundiária, a mais

antiga reivindicação de usuários e moradores de

chácaras da região, enfim atendido pelas

autoridades do GDF a partir de 2015, quando foi feito

este trabalho no 1° trecho licitado, do balão do

Colorado até a Rua 09.

E demorou mais algum tempo para serem

iniciados os serviços no 2° trecho, da Rua 09 até a DF-

170, inaugurado, com toda pompa, pelo governador

Rollemberg agora em 2017.

Mais uma luta

antiga e constante:

c o n v e n c e r

moradores e usuá-

rios de chácaras

que qualquer ati-

vidade suspeita,

por menor que

2017 e as grandes e antigas lutas
RECAPEAMENTO DA DF-001 ILUMINAÇÃO GERAL

Outra reivindicação bem antiga e constante da

comunidade, encampada há várias gestões pela

ASPROESTE, é a complementação da iluminação

pública do Núcleo Rural, seja da DF-001 a partir da

Rua 13, seja nas ruas internas, onde a falta de linhas

de baixa tensão ainda não permitiu a instalação de

postes e lâmpadas.

A necessidade desta iluminação geral ficou mais

premente a partir do aumento considerável da

insegurança na região, levando a ASPROESTE a tomar

uma série de providências no sentido de alertar as

autoridades para tal situação.
Infelizmente, não houve

muitos progressos em 2017

mas, pelo menos, a CEB

passou a estar mais

presente no Lago Oeste,

basicamente em serviços

de troca de lâmpadas

queimadas em postes das

ruas com iluminação.

SEGURANÇA MAIS LIGADA

Mas, para que

isto acontecesse,

mesmo com as

obras já iniciadas,

teve muito traba-

lho da direção da

ASPROESTE, em

reuniões com en-

genheiros e diretores do DER-DF e da empresa cons-

trutora.

E ainda há uma grande pendência, muito cobrada

em 2017 e ainda não resolvida: a construção da 1°

etapa da  ciclovia, entre o balão do Colorado e a Rua

09, já licitada e com recursos  carimbados, mas

travada no TCDF há praticamente um ano. E há outra

luta no horizonte de 2018: o cumprimento da

promessa do GDF em licitar e iniciar as obras da 2°

etapa, da Rua 09 até a DF-170. Uma boa luta, aliás!

seja - corte do arame farpado da cerca, furto de

galinha, desconhecidos rondando a chácara - merece

registro em BO - Boletim de Ocorrência, seja através

da Internet, seja diretamente na Delegacia de

Sobradinho II. Porque a PM trabalha com base em

estatística e esta diz que o Lago Oeste é um dos

lugares mais tranquilos do DF, exatamente porque

quase não há registro de BO's na região.

De qualquer modo, desde que se instalou em

dependência da ASPROESTE, a Polícia Ambiental/

Rural está mais presente no Lago Oeste, e vem

atendendo, com mais presteza, os chamados feitos

na região, via telefone ou Whats'App. Para tanto,

além do celular fornecido pela Associação, a viatura

passou a dispor, em 2017, de um chip que a conecta

com o grupo de Segurança do Lago Oeste.

Raiva bovina

Pois é: um bezerro

de 05 meses morreu

numa chácara do Lago

Oeste de raiva bovina.

Segundo a Seagri, providências foram tmadas de

imediato, não só vacinando os animais da área afetada

como imunizando todas as pessoas que entraram em

contato com os animais infectados, que receberam soro

e vacina antirábica.

Reunião nos Correios
A ASPROESTE reuniu-se com os Correios de

Sobradinho, e os responsáveis pela entrega de

correspondências no Lago Oeste acataram as muitas

reclamações feitas pelos moradores da região, se

comprometento a verificar o assunto e corrigir falhas

porventura existentes. Mas, disseram que o novo

endereçamento já está definitivamente implantado e

ainda há muitas chácaras sem placas de identificação,

prejudicando o trabalhos dos entregadores.


