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Os caminhões voltaram. As máquinas não!
Persistência, insistência e paciência... foi o que o vice presidente da Asproeste,

Djalma Nunes da Silva, usou para conseguir que, em ano de eleições, os
caminhões voltassem, ainda sem as máquinas, para o Lago Oeste, com a
promessa de terminarem os serviços de conserto das ruas  iniciados

em dezembro de 2021. Mas as máquinas ainda virão!

Nesta nova etapa dos trabalhos, foram disponibilizados
05 caminhões para o Lago Oeste, que farão 02 viagens
cada por dia, o que permitirá maior agilidade dos serviços
em cada Rua. Tão logo foi confirmado o retorno dos
caminhões, a Asproeste contatou a SEAGRI para também
autorizar o retorno das máquinas, tendo esta, de início,
disponibilizado uma patrol e um rolo  compressor, que foi
acrescido de um caminhão-pipa posteriormente.

Outro problema enfrentado pelo vice-presidente da
Asproeste foi o preço do expurgo de brita. Com a inflação
em alta atualmente, seu preço, que foi de R$13,00/
tonelada para  as Ruas cujos  serviços  foram feitos até
abril, atingiu  os R$20,00, reduzido para R$19,00  após
muita negociação.

Tão logo esta redução foi  conseguida, os
representantes das  Ruas 15, 14 e 13 foram avisados para
contatarem a Pedreira da Contagem e negociarem a
aquisição do expurgo de brita.

Importante: todas as Ruas já foram informadas da
quantidade de expurgo de brita necessária para os serviços
de recuperação. Cabe aos seus Representantes, então,
providenciarem a compra junto à Pedreira para que os
serviços não sejam interrompidos por falta de material,
assim que comunicados pelo Djalma.
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Como é sabido por todos, após a mobilização da
comunidade do Lago Oeste e de reuniões da Asproeste com
o Ministério Publico Federal, este, junto com o MPDFT,
instaurou um Inquérito Civil relativo à transferência de terras
– incluindo parte do Lago Oeste – da União para o GDF.

Em consequência, foi expedida uma RECOMENDAÇÃO
para que  a  União, o GDF e a TERRACAP não realizassem
qualquer ato  destinado a efetivar a transferência do domínio
das terras  conhecidas como Fazenda  Contagem  de São
João e Fazenda  Sobradinho, e dando um prazo para tais
órgãos explicarem o acordo assinado entre eles.

Desde então, houve  mudança  do  procurador federal
que conduz o processo e, semana passada , a Asproeste foi
atrás de notícias sobre o andamento do Inquérito Civil, sendo
informada que a TERRACAP respondeu ao questionamento
do Ministério Público, o que motivou uma nova
RECOMENDAÇÃO tanto à TERRACAP quanto ao GDF e à
União, nos seguintes termos:

Ministério Público reforça recomendação
contra transferência de terras para Terracap

- se abstenham de promover, ainda que
temporariamente, a transferência do domínio  dos
imóveis afetados  pelo Parque Nacional  de Brasília (PNB)
e pela Reserva Biológica (Rebio) da Contagem;

- procedam  ao desfazimento de  qualquer ato
realizado com essa finalidade;

- adotem  as providências necessárias para que os
imóveis reportados na alínea anterior sejam mantidos,
sem solução de continuidade, sob o domínio público
federal.

O MP fixou o prazo de 10 (dez) dias úteis  para
que sejam  fornecidas informações acerca do
acatamento da presente Recomendação.

Estes 10 dias já transcorreram, mas o novo
procurador encarregado do caso ainda não liberou
qualquer informação sobre as respostas dos órgãos
acionados, nem  as ações a serem tomadas pelo MP, a
partir destas respostas.

Semana do Cerrado
Dia 11 de setembro é o Dia do Cerrado. Por iniciativa do

Viva Lago Oeste, ele, Asproeste e AAF se uniram e estão
organizando uma semana de atividades que indique a
importância deste bioma para o Lago Oeste e sua
comunidade.

Estas atividades, voltadas para a comunidade  e, em
especial, para os  alunos do CEF Carlos Mota, incluem  cursos,
palestras, exibição de filme, exposição fotográfica, passeios
educativos, distribuição de mudas do cerrado, passeio
ciclístico e roda de viola.

A progamação ainda está sendo montada, mas algumas
atividades já estão definidas: os passeios educativos serão
ao Sítio Titara, ao Espaço Nave e ao Parque Nacional, as
palestras serão sobre incêndio no cerrado e sobre a região
de Brasília no Brasil Colonial e o filme é o "Ser tão velho
Cerrado". E haverá um passeio ciclístico pelo Lago Oeste.

Projeto de drenagem
Depois de um  longo tempo  -  e  ainda no contexto

do EIA-RIMA - o IBRAM apresenteou seu relatório técnico
sobre o sistema de drenagem pluvial  a ser  implantado
no Lago Oeste, indicando as diretrizes para mais esta
exigência a ser cumprida por todos os ocupantes da
região.

O projeto a ser apresentado pela Asproeste deve: 1.
abranger memorial  descritivo detalhado, verificação
hidráulica, caracterização construtiva e plantas; 2.
promover o controle de escoamento na fonte,  sem
canalizações para lançamento direto no corpo hídrico;
3. ter revestimento de todas as vias com brita (quanto
maior a granulometria melhor); 4. disciplinar o
escoamento ao longo   das vias;  5. controlar o
escoamento ao longo das vias para retenção de
sedimentos, amortecimento da vazão e infiltração; 6.
controlar o escoamento no interior das chácaras;  7.
usar  técnicas  como poço e  trincheira e vala de
infiltração.  8. apresentar  plano de monitoramento e
manutenção do sistema de drenagem pluvial e das vias.

A Asproeste está  orçando o  custo do projeto junto
a empresas de engenharia, mas não  pretende contratar
o projeto enquanto não houver o destrave do processo
de licenciamento, isto é, a ALA não for liberada.

O LAGO OESTE FOI INCLUÍDO PELO SLU NAS
NOVAS REGIÕES QUE TERÃO COLETA SELETIVA

DO LIXO. AGUARDAMOS INSTRUÇÕES!
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Reformas concluídasAsproeste iluminada!

Conforme  plano de trabalho apresentado pela chapa
que foi  eleita em dezembro/21 para completar o mandato
da Diretoria Executiva na gestão 2021/2022, um dos
compromissos era reformar as instalações e  modernizar
o sistema de  gestão da Asproeste.

As reformas já estão concluídas: foram  trocadas todas
as lâmpadas  comuns do galpão por lâmpadas  de  led, no
sentido de reduzir os custos de energia, refeita a iluminação
externa dos dois  prédios da sede e reinstalados os
holofotes do estacionamento e da entrada da Asproeste.

Para concluir as exigências do Corpo de Bombeiros,
foram construídas as rampas de acesso para deficientes,
para a secretaria, diretoria e Emater e para o salão de
reuniões. E foi reinstalado o piso do salão, que estava se
soltando, e trocado o piso da cozinha, além da reforma de
parte do telhado.  Também reformou-se o piso do banheiro
masculino e das bancadas de alguns boxes do galpão, bem
como pintou-se a parte  de trás do prédio central. No
quadro abaixo, os custos totais das reformas, com materiais
e mão de obra.

SERVIÇO
Iluminação  do Galpão e da PEC
Iluminação do Estacionamento e do
exterior dos prédios
Construção da rampa de acesso à
administração
Reforma  e rampa do salão
Reforma da cozinha
Manutenção do telhado e pintura da
parede traseira do prédio da sede

MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA(R$)

DESPESAS COM  REFORMAS -  JANEIRO A JULHO 2022

2.599,00

1.029,00

6.900,00
6.675,08
2.116,72

2.436,04

1.711,01

1.080,00

5.544,00
6.675,08
4.510,80

2.926,40

TOTAL DAS DESPESAS : R$ 44.203,13
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Reclamar é preciso!

O Lago Oesté é urbanizável?

A população do Lago Oeste aumentou muito durante a
pandemia. Muitos usuários de chácaras mudaram-se para
as chácaras e aqui permaneceram. Afinal, como a gente
que mora aqui sempre disse, o Lago Oeste é um paraíso.

Infelizmente, mesmo o paraíso não resiste ao adensa-
mento populacional. O transporte fica mais precário, a
energia começa a sofrer apagões constantes, o trânsito
torna-se mais perigoso, o lixo se acumula mais rapida-
mente.

E o  postinho de saúde, que dispõe só de uma equipe
para atender uma população agora mais ampla, sofre as
consequências disto. Nos últimos dias, isto ficou  intolerável
para muitos moradores: sem vacinas, sem testes de covid,
sem médico (de licença), sem  disponibilizar remédios
essenciais e com  técnicos de férias...

As reclamações na Secretaria de Saúde não foram
oudidas e a solução foi chamar o DF TV e  denunciar. Deu
certo: na última semana, a SES convocou novos farma-
cênticos e  um deles foi desigando para a UBS do Lago
Oeste.  Após o treinamento, já deverá estar  trabalhando
na semana que vem. Menos um problema. Quem sabe,
reclamando mais, a gente consegue duas equipes para
atender todo o Lago Oeste?

A comunidade do Lago Oeste quer manter o Lago Oeste
rural, mas os  órgãos do GDF parece que estão trabalhando
contra. Por isso, dia 10/08, o promotor do Pro-Urb, Dênio
Moura, reuniu técnicos da Seduh/PDOT, Codeplan e
Emater-DF para mostrarem o trabalho que vêm fazendo
na  área rural para algumas associações. As informações
apresentadas foram extremamente técnicas, a ponto do
promotor pedir à Seduh para disponibilizar uma metodo-
logia inteligível e divulgar o cronograma do trabalho, bem
como os os prazos previstos para realização dos mesmos.
Como os técnicos presentes alegaram não terem poder
para atendê-lo, dr. Dênio informou que o Prourb fará uma
recomendação à Seduh com este objetivo.

Associação dos Produtores do Núcleo

Rural Lago Oeste

Diretoria: Marcos Santarosa; Djalma

Nunes da Silva, Elisângela Januário, João

Motta, Isabel da Silva e Leonardo Brito

Secretaria:  Fone: 3478-1335/1336

E-mail: asproeste@asproeste.org.br

Redação e fotos: Leonardo Brito -

Reg.Prof. n° 2667/DRT/MG

Acabou uma luta...
Todos sabem que a Justiça decretou a demolição do

Empório Rural, a partir de uma ação movida contra o DER
e a Asproeste. Isto não foi concretizado ainda porque
ambos  entraram  com recursos junto ao STJ, que não
foram  acatados. Quando perdeu seu recurso, a Asso-
ciação, em Assembleia Geral, decidiu não recorrer mais,
mas o DER ainda o fez, perdendo de novo e  desistindo de
novos recursos.

Com isto, o STJ devolveu o processo ao TJDFT para
indicar um juiz que determinará e acompanhará o ato de
demolição do Empório... é uma questão de semanas.
Infelizemente. Os emporistas, em luta pela sobrevivência,
conseguiram uma nova área do DER, na descida para o
Grande Colorado, e uma emenda do deputado João
Cardoso para implantar o novo Empório. Que sejam bem
sucedidos, vez que a Asproeste, também por decisão em
Assembleia, não participará desta nova empreitada.

...mas entramos noutra!

Todos sabem que, atendendo os reclamos da comu-
nidade, a Asproeste disponibilizou, sem custos, o galpão
para recriação da Feira do Lago Oeste. Ela funciona aos
sábados, de 08 às 13 horas, podendo se  estender  um
pouco para servir refeições - também servidas aos
domingos.

Há muitos produtos do Lago Oeste à venda - frutas,
verduras, queijos, mel, plantas do cerrado, garapa, pastéis,
empadinhas, frango caipira, churrasquinho, artesanato...
Mas está faltando  apoio da comunidade. Porquê?

O dia é ruim? O horário não é bom? Faltam produtos
que uma feira deveria ter? Deveria ser um ponto de
encontro da comunidade também?

A Asproeste
gostaria de ouvir a
opinião da comunidade.
Pois esta é uma nova luta
pelo Lago  Oeste rural!


