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O sufoco vai começar... Ótimo!
Diretores da Asproeste, Djalma N.da Silva e
Célio Brandalise, acompanhados pelo presidente
da Câmara Distrital, Wasny de Roure, participaram da abertura das propostas para realizar o
recapeamento da DF-001, do balão do Colorado
até a Rua 10. A vencedora foi a GW Engenharia,
e, se não houve nenhum recurso, o resultado já
foi homologado, o que significa que as obras vão
ser feitas mesmo.
Enfim, pode ser que demore mais um pouco,
mas o recapeamento de metade do principal
acesso do Lago Oeste vai ser iniciado ainda este
ano, o que significará um certo transtorno
durante pelo menos uns seis meses... mas, um
anseio antigo da comunidade estará sendo
realizado finalmente, o que é ótimo!
Quanto a outra metade da pista - até a DF170 - é possível se fazer um adendo ao contrato
inicial, mas a obra precisa começar primeiro.

Mas o transtorno vai ser maior ainda... porque
o GDF já iniciou as obras da Saída Norte de
Brasília, significando isto a construção das
marginais e dos viadutos entre o balão do
Colorado e o Eixão Norte/Lago Norte/EPIA.
O prazo para conclusão do recapeamento é
de 180 dias e as obras da Saída Norte devem
levar uns 02 anos... Os congestionamentos
Tornamos
o resultado
da Fase mais
de Habilitação,
nossos
depúblico
cada dia
vão aumentar
ainda, mas
refe
têm prazo para acabar, o que é ótimo, também!

Produtores criam Comissões de Trabalho
Nova reunião de produtores do Lago Oeste foi
realizada na Asproeste, com a presença do Eng° Agr°
Celso Tomita, especialista em produção orgânica, e da
Chefe do Escritório da Emater na Ceasa, Roseli Garcia
Oliveira.
O primeiro falou sobre a importância do planejamento da produção, lembrando que é preciso estudar a
escolha do que se quer produzir - não adianta plantar
algo não adequado à região ou que não tenha uma boa
absorção pelo mercado.
E a segunda mostrou a
estrutura da Emater para
atender o Lago Oeste,
dizendo que, por isto, é
preferível fazer grupos de
produtores com o mesmo
tipo de produção ou similar,
para facilitar a assistência
técnica da Emater.

Na reunião, foram criadas duas comissões, que
continuarão desenvolvendo os trabalhos iniciados pela
Asproeste com o objetivo de consolidar o Lago Oeste
como uma região essencialmente rural: uma permanecerá discutindo e buscando ações no sentido de aumentar a produção orgânica, e outra fará o mesmo para
desenvolver o turísmo eco-rural do Lago Oeste.
A de Produção está composta por Maicon Caetano,
Cristiana Lelis, Margarita Castrillo, Gabriel Dorfman,
Leandro Siqueira Reis, Celso Patrício, André Pelicano,
Rutilene e Milton Goes. E a de Turismo está composta
por Marcela Burall Costa, Anelize Schuler, Elizabeth e
Zaida Regina da Silva. Maiores informações na
secretaria da Asproeste: 3478-1335 e 1336.

06/06 É A DATA FINAL!
A SPU-DF prorrogou o prazo para
cadastramento das chácaras do Lago Oeste
até o próximo dia 06/06/2014. Quem não se
cadastrar até este dia, corre o risco de perder o
direito de uso sobre a chácara.
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Assembléia dia 29/06
A Diretoria Executiva já definiu a data da próxima
Assembléia Geral da Asproeste: 29/06, domingo, a partir
das 9h30. Há muitas novidades a serem apresentadas
aos associados, como as obras de recapeamento da
DF-001, o andamento do processo de regularização, a
construção do Empório Rural, o recadastramento dos
associados, além da versão definitiva do Plano de
Ocupação e Uso do Solo e do Projeto de Endereçamento do Lago Oeste, já entregues ao Ibram para
comporem o EIA-RIMA.
A Diretoria pretende, ainda, iniciar
os debates com vistas às eleições dos
dirigentes da Asproeste para o período
2015/16, que deverá acontecer no
último domingo de novembro. É do
interesse de todos que mais associados
participem diretamente da gestão da Asproeste e as
eleições são uma ótima oportunidade para que novos
ocupantes e moradores do Lago Oeste se disponham a
colaborar para o fortalecimento da Associação e o
desenvolvimento da região.

Ainda dá tempo
A Asproeste já está entregando os hidrômetros dos
interessados em comprar este equipamento diretamente
do fabricante, a um custo mais barato que no mercado.
Conforme divulgado anteriormente, o hidrômetro
transversal para até 30 m³/hora fica em R$815,00,
pagável em três cheques (entrada/28/56 dias).
A Asproeste fez um
acordo, também, com a
Vitória Bombas, empresa
aqui do Lago Oeste, para
instalação do hidrômetro de
acordo com as exigências
da Adasa. Ligue para a
Asproeste - 3478-1335/
1336 - e se informe a
respeito.

Recadastramento
A Asproeste vai fazer um recadastramento de seus
associados com o objetivo de agilizar o processo de
regularização logo que encerre a análise do EIA-RIMA
pelo Ibram. Maiores informações na Assembléia.
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Acesse sempre o site da
Asproeste para ficar informado sobre o Lago Oeste.

www.asproeste.
org.br

Insegurança, de novo...

Dia 21/05, por solicitação do CEF Carlos Mota, em
vista de uma briga de alunos, com tentativa de morte,
na porta da escola,.membros da comunidade se
reuniram com responsáveis pela segurança da região,
capitães Adelino e Pereira, dos Batalhões Rural e
Escolar, respectivamente.
A comunidade, mais uma vez, relatou o aumento de
ocorrências, consequência inevitável da redução do
policiamento na região, motivada pela falta de efetivos
da corporação militar, segundo os comandantes.
Estes, aliás, comprometeram-se a aumentar as
rondas policiais em toda a área, mas ressaltaram a
necessidade da comunidade participar mais desta ação,
principalmente comunicando as ocorrências.

Vandalismo
Certa noite de abril, desconhecidos invadiram o
galpão da Asproeste com um único intuito: destruir!
Quebraram todas as torneiras dos boxes e deixaram a
água jorrando noite a dentro. Quem eram e por quê?
É o que a Política Técnica, chamada a investigar a
ocorrência, irá descobrir... mais dia ou menos dia!

Para recortar
e guardar!
Vamos lembrar mais uma
vez: há locais e dias certos
para recolhimento do 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)
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Plano de Ocupação define Lago Oeste
como rural e de preservação ambiental
Apesar da discordância de três membros da
Comissão formada para análise do Plano de Ocupação
e Uso do Solo, a Diretoria Executiva da Asproeste
decidiu encaminhar a versão aprovada na reunião final
de 26/03/2014 - com algumas alterações acertadas via
email - à Greentec que fará a incorporação do Plano e
do Projeto de Endereçamento ao EIA-RIMA, que já
se encontra sob análise do IBRAM.
A discordância apresentada se refere apenas a um
item dos parâmetros de uso e ocupação do solo, o
referente ao "tratamento das divisas": os discordantes
não concordaram com a possibilidade de quaisquer
muros de alvenaria em quaisquer das divisas das
chácaras, e a diretoria da Asproeste, mantendo a posição
da maioria, expressa na última reunião da Comissão,
optou pela possibilidade de alvenaria no cercamento
de todas as divisas, desde que este tipo de muro não
ultrapasse a 40% da extensão da divisa.
De qualquer modo, caso haja outros discordantes
deste item ou qualquer outro do Plano aprovado, ele
ainda será objeto de análise por parte do IBRAM, que
coordenará, ao final da análise do EIA-RIMA, uma
audiência pública, onde todos terão oportunidade de se
manifestar, não apenas quanto ao Plano, mas em relação a todo o EIA-RIMA.
Em linhas gerais, o Plano de Ocupação e Uso do
Solo (brevemente, ele será publicado, na íntegra, no
site da Asproeste: www.asproeste.org.br), foi definido
assim:
Usos e Atividades Permitidas:
Tipo I - uso rural obrigatório e uso residencial
permitido (com até 03 casas);
Tipo II - uso rural obrigatório e usos comercial e
residencial permitidos;
Tipo III - usos rural e institucional permitidos; e
Tipo IV - uso institucional para equipamentos
públicos obrigatório.
Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo:
Taxa máxima de ocupação: será permitida a
impermeabilização (projeção horizontal) de até 5% da
área total, o que significa 1.000 m² para uma chácara
padrão de 02 ha;
Coeficente de aproveitamento: será permitido
um índice de 0,1, ou seja uma área máxima de
construção (projeção vertical) de 2.000 m²;
Pavimentos:as edificações e/ou galpões poderão
ter até 02 (dois) pavimentos, incluindo o pavimento
térreo, exceto terraço, cobertura, mirante, caixa d´água

e casa de máquinas, desde que a área fechada ocupe
até 20% (vinte por cento) da projeção da edificação.
Poderá haver subsolo, desde que observada a taxa de
permeabilidade da chácara;
Altura máxima das edificações: será de 09 m, a
partir do ponto médio da projeção da edificação,
incluídas caixas d'água e casas de máquinas. Vale,
também, para galpões com atividades rurais;
Estacionamento/garagem: é obrigatória a
existência de vagas em chácaras de usos comercial e
institucional, dentro de seus limites;
Guarita: permitida a construção, desde que
composta por 01 edificação de 06 m² ou 02 de 04 m²
cada, com cobertura ou não, para efeito de composição
arquitetônica do conjunto do portão de entrada;
Tratamento das fachadas: não são permitidas
edificações com fachadas espelhadas;
Acessos: serão feitos, obrigatoriamente, pela via
de acesso à chacara. Se chácara de esquina, acesso
principal deverá ser pela via principal, podendo haver
acesso secundário;
Estes parâmetros já haviam sido aprovados nas
reuniões anteriores da Comissão, e foram divulgados
anteriormente. Os três que foram aprovados, com
restrições posteriores, na última reunião, são estes:
Afastamento mínimo obrigatório: de, no mínimo,
5,0 m em relação às divisas da chácara, afastamento
este que deve ter 10,0 m no caso de edificações para
permanência de animais, caso na chácara vizinha haja
residência no mesmo alinhamnto;
Taxa de permeabilidade: a mínima permitida é
de 95%, ou seja, numa área de 20.000 m², não poderá
haver qualquer tipo de construção que impermeabilize
o solo em 19.000 m²;
Tratamento das divisas: será permitido o
cercamento em todas as divisas da chácara com altura
máxima de 2,20m (dois vírgula vinte metros), do tipo
muro, cerca viva ou grade/alambrado, ou solução mista
(combinação de dois ou mais materiais); em todas as
divisas, o cercamento deverá respeitar o mínimo de
60% (sessenta por cento) de transparência da área do
muro em elevação.
A propósito: as faixas colocadas ao longo da DF-001
não o foram pela Asproeste, que considera que o
Plano, no todo, conseguiu seu objetivo maior:
mesmo permitindo 40% de alvenaria, a
transparência permanece, e ele
consolida o Lago Oeste como
área rural e de preservação
efetiva do meio ambiente.
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Máquinas de volta

Novo Empório Rural

A Asproeste já acertou
com a Coordenadoria de
Cidades do GDF o retorno
das máquinas para conserto das ruas do Lago Oeste.
Agora, é preciso que
aquelas ruas que não fizeram este trabalho em 2013 ou fizeram apenas parcialmente - comecem a se
movimentar para indicar representantes para
acompanhar as obras e permitir a abertura de baciões
dentro das chácaras e comprar e transportar o expurgo
de brita.
Até agora, a Asproeste tem conhecimento que só
as Ruas 13 e 18 estão se organizando... Quedê os
usuários e moradores de chácaras das Ruas 15, 16, 20,
21, 22, 23 e 24? E os das Ruas 11 e 19, que só fizeram
consertos parciais?

A Fundação Banco do Brasil já está analisando o
projeto da Seapa, em conjunto com a Asproeste, para
construção do novo Empório Rural do Lago Oeste.
A nova estrutura terá 460 m² de área construída e
espaço para 21 boxes, à disposição de produtores e
artesãos do Lago Oeste e entorno.
O DER já assinou o Termo de Permissão de Uso
da área em que será implantado o Empório, que fica na
entrada do Lago Oeste, logo após aquelas vendas.

PGV mais cara. Por quê?

Áreas públicas

A União corrigiu o valor da PGV para o ano de
2014, para todas as áreas de sua propriedade no DF.
Desta vez, esta correção foi em R$/m², sendo o valor
estabelecido para o Lago Oeste em R$2,54/m² em
média para as chácaras situadas na Fazenda Contagem
de São João, e R$2,00/m² para as situadas na Fazenda
Palma do Rodeador.
A Asproeste tem consciência que a União tem o
direito de, anualmente, corrigir o valor da PGV, que
implica no aumento do valor da taxa de ocupação, mas
acha que os ocupantes das chácaras também têm o
direito de saber quais são os critérios usados pela União
para estabelecer o valor do m² de cada uma das áreas
de sua propriedade no DF, vez que o valor definido
para o Lago Oeste foi o mais alto de todas as áreas.
Neste sentido, enviou ofício à SPU-DF questionando os valores e solicitando esclarecimentos, mas ainda
não obteve resposta.

Desde que assumiu, em janeiro de 2013, a atual
diretoria da Asproeste vem lutando para que o Lago
Oeste disponha de áreas públicas para atender a
comunidade. Foi por isto que ela buscou um entendimento com a SPU-DF no sentido de disponibilizar, para
a comunidade, a chácara 10, à beira da DF-001, que
havia sido reincorporada judicialmente ao patrimônio
da União.
A batalha foi grande, já que havia organizações não
governamentais, com apoio parlamentar,
interessadas nesta chácara. Mas, a
Asproeste foi atrás, e com a
inestimável interveniência do
Padre Virgílio, conseguiu que
tanto a chácara 10 quanto a
chácara 555 fossem cedidas
ao GDF, para instalação de
equipamentos públicos.

Produtos Orgânicos

Conseg Sobradinho

De 26/05 a 01/06, o Sindiorgânico
está promovendo a X Semana dos Alimentos Orgânicos, com palestras
e exposição de produtos em vários
locais do DF. Um dos locais escolhidos será o Galpão da Asproeste:
dia 31/05, sábado, às 10 hs, terá
uma palestra sobre Agricultura Orgânica
para o Lago Oeste e, entre 09 e 13 hs, haverá uma
demonstração gastrônomica da Biodiversidade do
Cerrado e uma feira de produtos orgânicos. Não deixe
de participar... Vale a pena!

De acordo com a programação do Conseg Conselho de Segurança de Sobradinho, sua
próxima reunião, dia 03 de junho, terça-feira, às
20 horas, acontecerá no salão da Asproeste. Em
pauta, a situação da segurança pública no Lago
Oeste, o que é uma ótima oportunidade de toda a
comunidade, diretamente ou através de suas
lideranças, se manifestarem, já que estarão presentes
na reunião, comandantes locais da PM, do Batalhão
Rural, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária,
o delegado chefe da35° DP, e representantes do
Conselho Tutelar e da Administração de Sobradinho.
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