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 Eleição tem chapa única
O Brasil acabou de realizar eleições gerais.

De um total de 135,8 milhões de eleitores, quase 80%
compareceram às urnas e elegeram uma presidenta,

governadores, senadores e deputados, numa disputa bem
acirrada. Pouco mais de 20% dos eleitores se abstiveram,
infelizmente, deixando, com isso, de exercer, mais que um

direito, um dever que é  fundamental em qualquer
democracia, o de participar...

Dia 19 de dezembro, domingo, os associados da Asproeste
também terão oportunidade de exercer este direito.

Conforme determinam seus Estatutos, haverá eleição para escolha de diretores
executivos e conselheiros que irão gerir os destinos da Associação no biênio 2011/

2012. Apesar da inscrição de chapa única, seus atuais dirigentes esperam que os
associados saibam a importância do processo eleitoral para os destinos da Asproeste

e compareçam à sua sede , entre 10 e 17 horas, para votar.

Comissão Eleitoral
já foi designada

Chapa única
disputa eleição Conforme Estatuto da Asproeste, seu Presidente

já nomeou  a composição  da Comissão Eleitoral para
o pleito de 19 de dezembro de 2010. Ela será formada
por Walkir de Oliveira Ribeiro , presidente, Gerci
Firmino da Silva, vice-Presidente e os membros:
Deusdete Lustosa Mascarenhas, José Alexandre da
Silva e Fernando Corassa.

O período para registro de chapas na disputa pela
direção da Asproeste foi  de 29/11 a  04/12, quando
apenas uma chapa  se  inscreveu, composta por:

Wilson Antônio Auesrwald, presidente; José de
Almeida Lima, vice; Mercedes Maria Augusto,
diretora administrativa; Wallace Soares, secretário;
Antônio Márcio B.Maciel, diretor financeiro; Ruy
Alves Lopes, tesoureiro; Jorge Zimmermann, Cláudio
Girardi, Eduardo P.Guerra, Antônio F.Veras e Caio
Mário Pereira Brasil, para o Conselho Deliberativo;
e Sérgio Murilo F.da Matta, Saul Márcio N.Maia,
José Adorno, Nilson Araújo e José de O.Cardoso,
para o Conselho Fiscal.

A Asproeste deseja a
todos um feliz Natal e
um 2011 pleno
de êxitos
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Os produtores de maracujá do
Lago Oeste participaram do II
Encontro Regional de Produtores de
Maracujá, promovido pela Emater/
DF, dia 08/12, na sede do Núcleo
Rural Pipiripau, em Planaltina.

A produção de maracujá ainda
está começando no Lago Oeste, a
partir de trabalho incentivado pela
Asproeste e da Seapa/DF, mas já
começa a dar seus primeiros frutos.

A partir de um projeto piloto, 08
usuários de chácaras iniciaram o
plantio da fruta, 04 por conta própria
e 04 financiados pelo BRB, e 08
estão na espera de financiamento
para começarem a produzir.

Dos 08 produtores, 03 já estão
comercializando a produção,

O Senac da 915Norte promoveu,
dia 12/11, a Ação dos Alunos do
Curso de Cabelereiros.Durante toda
a tarde e parte da noite, no salão
central da Asproeste, a comunidade
do Lago Oeste foi atendida pelos
alunos do curso com corte de cabelo
gratuito. A Ação foi coordenada pela
aluna Cláudia Correa Lopes
Caetano, moradora da Rua 04.
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" há usuários com mais de uma chácara
e, consequentemente, mais
de uma cota.

RECEITAS

Contribuição dos associados

Financeiras

Locação de área/torre

Administrativas

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Administrativas

Pessoal

Financeiras

Tributárias

Outras despesas

TOTAL DESPESAS

R$
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1.612,17
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2.072,20

43.384,83
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SALDO A TRANSPORTAR PARA ÚLTIMO PERÍODO DE 2010 40.077,53
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Em um ano, só 30% de usuários
pagaram o EIA-RIMA! E é bom
lembrar o compromisso da SPU-
DF: quem não pagar o EIA-RIMA,
não terá sua chácara regularizada.

É bom lembrar!Senac na Asproeste

Lago Oeste já tem produtor de maracujá
vendendo para supermercados e
feiras, e 05 estão em fase de
produção.

Cooproeste
Por solicitação dos produtores de
maracujá, a Asproeste promoveu

uma reunião, dia 04/12, com
antigos cooperados e demais

interessados em discutir a
situação da Cooperativa
de Produtores do Lago

Oeste.  Conselhos
Provisórios foram eleitos

para tomar as medidas
visando sua reativação.
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A Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico

do Distrito Federal, Adasa,
realizou Audiência Pública
n° 009/2010, dia 10/12, na

Asproeste, com o objetivo de obter
subsídios e contribuições para  traçar
as diretrizes e critérios para
concessão de outorgas de direito de
uso de águas subterrâneas e definir
as disponibilidades hídricas dos
aquíferos subterrâneos do Núcleo
Rural Lago Oeste.

Apesar da pequena participação
dos maiores interessados - usuários
e moradores de chácaras - a reunião
foi bem produtiva, com uma boa aula

J

PRESIDENTE: Wilson Antônio Auerswald - Professor Universitário
na UFPb e UFMT, aposentado. Engenheiro Civil, com Pós-graduação em
Recursos Hídricos/Saneamento Básico. Foi Superintendente e Coordenador
Geral das Engenharias e Ciências Exatas do CNPq. Morador do Lago
Oeste desde 1987, onde cultiva árvores frutíferas em escala
comercializável. Conselheiro e diretor em outras gestões, é o atual
presidente da Asproeste.

VICE-PRESIDENTE: José de Almeida Lima - Engenheiiro
Agrônomo, ex-pesquisador da Embrapa, com Mestrado e Doutorado em
Solos/Nutrição de plantas; tem vários trabalhos cientifícos de pesquisa
publicados; morador do Lago Oeste desde 1994, onde produzia tomate em
sistema hidropônico em escala comercial. Atualmente aposentado.

DIRETORA ADMINISTRATIVA: Mercedes Maria Augusto  -
Engenheira Agrônoma, aposentada pela Secretaria de Meio Ambiente do
GDF; moradora do Lago Oeste desde 1994; consultora na área de
paisagismo e jardinagem, é a atual Diretora Administrativa da Asproeste.

SECRETÁRIO: Wallace Soares, consultor em fontes renováveis de
energia, trabalhou na Amazônia Legal em projetos de geração de energia
para comunidades isoladas. Desde 2007 dedica-se à atividade empresarial
no setor elétrico, com tecnologia que permite o funcionamento de motores
trifásicos em rede monofásica. Mora com a família no Lago Oeste.

DIRETOR FINANCEIRO: Antônio Márcio Barbosa Maciel -
empresário, aposentado como funcionário público. Trabalhou no IBGE/
Seplan, Ministério da Fazenda, Câmara dos Deputados e Ministério do
Trabalho, onde desempenhou a função de Assessor de Ministro e
Superintendente da Fundalc. No Lago Oeste desde 2000, é empresário
(distribuição de revistas e jornais) e o atual Diretor Financeiro da Asproeste..

TESOUREIRO: Ruy Alves Lopes - Farmacêutico e Bioquímico,
Analista e Fiscal Internacional de Empresas Produtoras de Medicamentos
da Anvisa; ex-Diretor do Departamento Técnico Normativo da antiga
ANVS/Ministério da Saúde; membro da Secretaria Nacional Antidrogas.
Micro-produtor rural de verduras, frutas, patos e galinhas caipiras no Lago
Oeste, é o atual Tesoureiro da Asproeste.

Os candidatos à Diretoria

do Coordenador de Outorgas,
Rafael Melo, sobre a situação dos
recursos hídricos no Lago Oeste, e
com os muitos questionamentos dos
associados Célio Brandalise, Wilson
Auerswald, Dioclécio da Luz, Carlos
Coutinho, Manoel Lopes e Regina
Fernandes.

Para aqueles que não puderam
participar da Audiência, há uma
minuta da Resolução 009, que dispõe
sobre os recursos hídricos no Lago
Oeste, inclusive quanto aos limites
de captação da água (75% do total
produzido pelo poço por 20 horas de
funcionamento). Confiram no site
www.adasa.df.gov.br.

75%

Rafael

Célio

Adasa realiza Audiência Pública no Lago Oeste

A direção da Asproeste aprovou
proposta de entidades ambientalistas
do Lago Oeste no sentido de se criar
uma assessoria em questões
ambientais para ela.

Esta Assessoria deverá ser
formada por 05 titulares e 05
suplentes, reprentando as ONG's e
os associados ligados às causas
ambientais do Lago Oeste.

Festas Rave
Na mesma reunião, a Diretoria

solicitou ao Presidente Wilson
Auerswald que incluísse em uma das
próximas Assembléias Gerais da
Asproeste a questão das festas rave
que vem sendo promovidas no Lago
Oeste, para desconforto de muitos
de seus moradores.

A Diretoria quer ter uma posição
oficial dos associados quanto a
realização destas festas para, se for
o caso, tomar as providências legais
cabíveis para se tentar proibi-las ou
regulamentá-las.

Natal na Feirinha
A Festa de Natal da Feirinha vai

acontecer dia 17/12, já que ela vai
ficar fechada dias 24 e 31. Quem
puder, doe brinquedos para serem
distribuídos às crianças na festa.
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Em 2008, nesta mesma época, foi eleita para a Gestão 2009/2010 da Asproeste, a chapa Unir e Avançar,
que se apresentara aos associados com dois propósitos fundamentais: 1. manter a linha de atuação desenvolvida
nos últimos anos, relativamente à regularização do Lago Oeste como área rural e de preservação ambiental
e à integração de usuários e moradores de chácaras, caseiros e prestadores de serviços, produtores rurais e
comerciantes para formação de uma comunidade mais unida e atuante, e 2. avançar no processo de
regularização, acelerando os passos que ainda precisavam ser dados, e aprofundar os laços entre todos os
segmentos que vivem e convivem no Lago Oeste, tornando a Associação uma efetiva representante de toda
a comunidade.Propósitos que foram cumpridos integralmente, como mostra este resumido balanço das
atividades realizadas nos últimos dois anos:

Asproeste na gestão 2009/2010

1. Regularização:
@-  Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental

- Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente do
Núcleo Rural Lago Oeste/EIA-RIMA, feito através
de empresa contratada pela Asproeste, com recursos
arrecadados de 439 usuários de chácaras, documentos
já entregues à análise do Ibram;

@- Execução, pela SPU-DF, do trabalho de
estabelecimento das poligonais da Fazenda Palmas-
Rodeador, com vistas ao seu registro definitivo como
área da União, para regularizar a situação da área entre
as Ruas 12 e 24; o trabalho foi realizado por 16 técnicos
da SPU, vindos de outros Estados, a partir de central
instalada na Asproeste;

@- Reversão da reintegração de posse de áreas
na Rua 0, com emissão de novos RIP's para 33 novos
usuários, e da área do Shopping Lago Oeste, com
adequação da área aos parâmetros legais exigidos de
impermeabilização;

@- Redução da taxa de ocupação cobrada pela
União, de 5 para 2%, que beneficia, hoje, 221 produtores
rurais do Lago Oeste; este benefício só foi possível a
partir de insistência da Asproeste para regulamentação,
pela SPU, de artigo da Lei 11.481.

2. Obras e empreendimentos:
@- Instalação da Feira Permanente do Lago

Oeste, um ponto de venda dos produtos da região, e de
encontro semanal de moradores e usuários de chácaras;

@- Construção de galpão na sede da Asproeste,
com área de 600 m², para ampliar os serviços prestados
aos associados e à comunidade, obra autorizada pela
SPU-DF e já iniciada;

@-  Realização de 11 operações tapa-buraco na
DF-001, feitas por insistência da Asproeste junto à
Administração de Sobradinho e ao DER/DF;

@- Reforma de 33 containers e compra de 10
semi-novos, para coleta de lixo;

@- Patrolamento de várias Ruas, a partir de
solicitação de seus Representantes, utilizando máquinas
emprestadas pela Secretaria de Agricultura do DF e
da Administração de Sobradinho, atendendo ofícios da
Asproeste;

@- Autorização da Emater/DF, e consequente
fornecimento pelo SLU, de 800 toneladas/ano de adubo
orgânico para atender produtores rurais do Lago Oeste.

3. Atendimento social:
@- Acordo de Cooperação Técnica com a AAF,

Associação dos Amigos das Florestas, para trabalho
com crianças da comunidade, desenvolvendo atividades
de educação ambiental que beneficiem o Lago Oeste;

@- Acordo de Cooperação Técnica com o
IECAP, Instituto de Educação, Esportes, Cultura e
Artes Populares, para desenvolvimento de atividades
de ensino musical para crianças e adolescentes e de
capacitação profissional para jovens e adultos da
comunidade;

@- Apoio ao Centro de Ensino Prof.Carlos Motta
com cessão de dependências da Asproeste para as
atividades da Escola Integral;

@- Instalação do Centro de Inclusão Digital,
programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia do
DF,  na Asproeste, que já propiciou mais de 250
certificados de cursos (Informática, Marketing Pessoal,
Gestão Empresarial, Empreendedorismo, Tele-
marketing e Publicidade e Propaganda) à comunidade,
com apoio da Loja Maçônica do Lago Oeste;

@- Reestruturação do Posto de Saúde, com a
substituição do médico chefe (que estava  de licença,
sem perspectivas de retorno), com apoio do associado
Eduardo Guerra;

4. Geral:
@- Incentivo à retomada das atividades da

Cooproeste, que fez reunião para escolha de Conselhos
Administrativo e Fiscal temporários;

@- Negociações com todos os fornecedores e
prestadores de serviços da Asproeste, obtendo-se uma
redução de despesas da ordem de 35%;

@- Reuniões constantes com órgãos federais e
distritais (SPU, Ibama, ICM-Bio/PNB, Sebrae, Adm.
Reg.Sobradinho, Seduma, Ibram, Emater, Seapa, CEB,
SLU, DNER, Caesb, Adasa) e participação oficial em
Conselhos, Comissões, Grupos de Trabalho, para
representar o Lago Oeste e encontrar soluções para
os problemas da comunidade.


