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União aperta regularização
Os diretores da Asproeste se reuniram com

dirigentes da SPU-DF no último dia 12/02 para
tratar de vários assuntos de interesse para o
Lago Oeste, como ocupações irregulares e
cadastramento das terras, fiscalização e
poligonais, áreas do GDF e adensamento popu-
lacional na região.

A seguir, as novas posições assumidas pela
SPU-DF em relação a alguns destes assuntos:

1. CADASTRAMENTO
    A SPU editou uma nova Portaria (n° 259), de

âmbito nacional, que regulamenta o cadastramento
de terras da União. Por ela, o interessado em ocupar
área da União deve satisfazer algumas condições e
apresentar vários documentos, inclusive memoriais
descritivos, mapa da área e planta das benfeitorias,
com ART's (Assinatura do Responsável Técnico);
como há dúvidas em relação a plantas em área rural,
a Asproeste irá se informar mais a respeito.

2. CHÁCARAS VAZIAS
    Como são vedadas inscrições de ocupações

que ocorreram após 27/04/2006 (Art.13), qualquer
chácara que não tenha efetivo aproveitamento
hoje - sem benfeitoria ou plantação - não será
cadastrada, devendo ser retomada pela União.

3. FISCALIZAÇÃO
     SPU e AGEFIS continuam fiscalizando o Lago

Oeste, tendo emitido notificações de reincorporação
de áreas, de embargo de ocupações ilegais e de
construções e, até mesmo, de implantação de cercas
em locais indevidos.

4. ÁREAS DO GDF
     Além da chácara 10, que já foi repassada ao

GDF, a chácara 555 está em processo de transfe-
rência, tendo a SPU-DF cobrado manifestação do
novo governo sobre a posse da mesma; e mais duas
áeas - chácaras 597 e 599 - também foram disponi-
bilizadas para o GDF, sendo intenção da Asproeste

brigar para que elas sejam usadas para implantação
de equipamentos públicos (já estava definido pelo
governo passado que na chácara 10 será construída
uma Escola Total).

4. ÁREAS MISTAS
     Para se cadastrarem, as chácaras que se situam

tanto em área da União quanto em área particular
precisam apresentar memoriais descritivos e mapas
das duas áreas.

5. ADENSAMENTO POPULACIONAL
     Não há hipótese de se regularizar o Lago Oeste

mantendo-se áreas com adensamento populacional,
ou seja, a SPU-DF pretende reintegrar à União todas
as chácaras em que a fiscalização indicar que há tal
adensamento.

6. IMPERMEABILIZAÇÃO EXCEDENTE
    Do mesmo modo, a SPU-DF irá reintegrar

todas as chácaras que tiverem impermeabilização
superior a 5% da área ocupada (1.000 m² para
chácaras de 02 ha).

7. POLIGONAL DO LAGO OESTE
    Continua havendo divergências entre técnicos

da SPU e Asproeste em relação á poligonal usada
pela Greentec para fazer o geo-referenciamento; o
assunto será definido internamente pela SPU-DF.

8. CERTIFICAÇÃO DA EMATER
     O prazo para entrega do Certificado de Área

Produtiva emitido pela Emater na SPU-DF, para fazer
jus ao desconto na taxa de ocupação, será dia 18 de
março de 2015, impreterivelmente.
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Site da Asproeste
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www.asproeste.
org.br

Recapeamento

Coleta de lixo no Lago Oeste
2ª FEIRA: PAPEL/EMBALAGEM/VIDRO/METAL/

PLÁSTICO: ENSAQUE E DEIXE NA BAIA,
FORA DOS CONTAINERS

2ª, 4ª E 6ª FEIRAS:  DEMAIS LIXOS NOS  CONTAINERS
LIXO QUE NÃO É LIXO (COLCHÃO, CAMA, MESA,
 FOGÃO,  GELADEIRA, ETC):  DEVE SER LEVADO
PARA A ASPROESTE NA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS
LIXO ORGÂNICO  (RESTOS DE COMIDA, FOLHAS,

GALHOS, MADEIRAS EM GERAL): DEVE SER
REUTILIZADO NA PRÓPRIA CHÁCARA

ENTULHO: O DESCARTE É RESPONSABILIDADE
DO PRÓPRIO USUÁRIO

NÃO JOGUE ENTULHO NAS BAIAS!
ANIMAIS MORTOS: LIGAR PARA O SLU RECOLHER

 (3591-6723). HÁ MULTA PARA QUEM JOGAR NA
RUA (LEI N° 972/95 - GDF)

Reunião de dirigentes da Asproeste, Chapadinha e

Empório Rural

Insegurança

A FBB/Fundação Banco do Brasil já contratou a
empresa que irá construir o novo Empório Rural, ali na
entrada do Lago Oeste, que deverá começar a obra
nos próximos dias.

AAsproeste, por sua vez, irá iniciar uma série de
reuniões com os atuais feirantes do Empório, artesãos
e produtores para estabelecer a forma e as normas de
operacionalização deste novo ponto de comercialização
muito importante para toda a região.

É fato que a insegurança vem aumentando no Lago
Oeste. A mudança de governo, as festas de fim de
ano, o Carnaval fizeram que o policiamento fosse
concentrado em áreas mais carentes, reduzindo a ronda
e a presença de PM's na região.

Como ficou claro pela rede social (Whats'App) que
mantém a Asproeste e vários moradores/usuários de
chácaras em permanente comunicação com o Batalhão
Rural, a comunidade precisa atuar mais diretamente
nesta área.

Por isso, todos os que se inscreveram nesta rede
(Segurança Lago Oeste/Basevi) serão convidados a
participar, brevemente, de reunião na Asproeste, com
o PM, Polícia Civil, Administração de Sobradinho e

ANOTE EM SUA AGENDA:
A 1° ASSEMBLÉIA GERAL DA ASPROESTE EM 2015

SERÁ DIA  08  DE MARÇO. COMPAREÇA!

             Rede Comunitária
Outra rede administrada pela Asproeste, que já

conta com 81 participantes, é  a Chapada da

Agefis, para discutir o assunto e propor
idéias para melhorar a segurança do Lago
Oeste.

Contagem, que tem debatido, via Whats'App, muitos
problemas da região (laser, Internet, trânsito,
convivência), propondo soluções para a comunidade.
Seria benvinda, por isso, uma reunião com todos eles,
também,  para compor uma Comissão Comunitária, e
implementar tantas idéias boas em benefício do Lago
Oeste, não acham?

Novas placas
As placas de sinalização dos

novos endereços do Lago Oeste já
foram sugeridas, estando em fase de
análise na diretoria da Asproeste e de levantamento
de custos.

Elas têm duas faixas horizontais, a de cima mais
estreira, em azul, escrito Núcleo Rural Lago Oeste em
branco, e a de baixo mais larga, em verde, indicando
número e direção de Rua ou Travessa ou Entrada, as
chácaras existentes, o CEP e o nome da Asproeste.

AAsproeste irá indicar, também, um modelo padrão
de placa para as chácaras, não sendo obrigatório o seu
uso, mas caberá a cada usuário encomendar sua própria
placa.

ANOTE EM SUA AGENDA:
A DATA FINAL PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE
PRODUÇÃO NA SPU-DF É DIA   18 DE MARÇO.

Basevi com a nova direção do DER-DF, dia 20/
   02, resultou no seguinte:

1. recapeamento da DF-001, do balão do
Colorado até a Rua 10 é prioridade e será
licitado novamente; 2. iniciadas as obras,
DER irá buscar recursos para recapear

até a DF-170; 3. Projeto da ciclovia deve
 entrar nesta 2° etapa; 4. DF-170 não faz

parte do anel viário e já tem projeto  sendo
elaborado para asfaltamento e posterior pedido de

licenciamento ambiental; 5.  Obras Torto-Colorado
(viadutos inclusive) serão retomadas assim que
empréstimos com BB e BNDES forem assinados.


