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A luta continua e
a esperança aumenta

Não é fácil lutar contra a especulação imobiliária, as incorporadoras,
as contrutoras e algumas autoridades em Brasília. Mas a Asproeste

e a comunidade do Lago Oeste  encararam esta briga.
Desde que souberam que forças muito poderosas estavam dispostas

a mudar a classificação do Lago Oeste de Zona Rural de Uso Controlado II
para área rural urbanizável, todos se mobilizaram para impedir tal estupidez.

Cercado pelo Parque Nacional de Brasília e pela Reserva Biológica da Contagem,
que está em vias de ser tranformada no Parque Nacional da Contagem,

o Núcleo Rual Lago Oeste é uma zona de amortecimento que
ajuda a preservar o ambiente, as nascentes e a vida animal destas

reservas e reduzir a poluição ambiental do Distrito Federal.
O LAGO OESTE É RURAL E PRECISA PERMANECER COMO TAL!

Tão logo ficou  sabendo de um  possível acordo entre
Uinão e GDF para transferur terras de um para o outro, a
Asproeste foi atrás de informações. Confirmou e
convocou uma assembleia livre, que determinou os
passos a seguir, dentro de  uma postura unânime:  O
LAGO OESTE  TEM  QUE  PERMANECER  RURAL.

Assim, com ajuda da comunidade, foram realizadas
reuniões com políticos, procuradores, autoridades, dadas
entrevistas à imprensa, e mobilizada a comunidade via
informações pelos grupos sociais, Facebook, Instagram e
o site da Asproeste.

O resultado  é  esperançoso: a comunidade  se  uniu  e
está atenta à movimentação de especuladores , o MP
está se  movimentando, a imprensa está interessada nos
fatos, os políticos estão organizando audiências  públicas.
Mas a guerra é dura e longa... Está só começando!

Asproeste na luta por
um  Lago Oeste rural
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Os procuradores
Dirigentes da Asproeste estiveraam reunidos com dois

procuradores: Felipe Fritz Braga e Dênio Moura, o primeiro
da área ambiental e o segundo da procuradoria de
urbanizaçãodo MP/DF. O primeiro já tomou providências
preliminares, e o segundo está avaliando quais medidas
precisam ser tomadas.

Em ofício enviado à Asproeste, o procurador Felipe
Braga informou que já fôra instalado um procedimento
(1.16.000.001586/2022-28) no MP, cujo objeto é apurar e
tomar providências quanto à notícia de transferência, da
União para a Terracap, da propriedade das áreas Fazenda
Contagem de São João e Fazenda Palma-Rodeador (esta
acabou não acontecendo ainda) as quais abrangem parte
das unidades de conservação federais de proteção integral
Parque Nacional de Brasília e Reserva Biológica da
Contagem, e de suas zonas de amortecimento, bem como
da unidade de conservação federal APA do Planalto Central.

Segundo ele, o MPF vislumbra que tal acordo possa
infringir a legislação ambiental,pois transferir a titularidade
de imóvel (Fazenda Contagem de São João) onde há uma
Unidade de Conservação Integral Federal, a Rebio
Contagem, a ente diverso (GDF) daquele que instituiu  a
Unidade (União), o que não é permitido pela Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

Outra possível irregularidade: que tenha havido
violação ao dever de transparência, pois a transferência
ocorrendo, haverá repercussões ambientais e urbanísticas
e, aparentemente, não houve a devida publicidade do ato
e comunicação sobre as tratativas à população potencial-
mente afetada e nem aos órgãos de controle e fiscalização
ambiental. Esta semana, o procurador Dênio mOURA, do
Pro-Urb, deverá nos informar, também, quanto as
providências que deverá tomar.

Os políticos
Ná área política, sempre tendo a colaboração de

usuários e moradores de chácaras, dirigentes da Asproeste
mantiveram reuniões com o senador Izalci Lucas e os
deputados distritais Leandro Grass, Arlete Sampaio e
Rodrigo Delmasso, podendo ampliar os contatos, nesta
semana, com os distritais Cláudio Abranches e Roosevelt
Vilela e a deputada federal Érika Kokay.

O deputado Delmasso já se comprometeu a realizar a
audiência para apresentação de seu PL que protege os
Núcleos Rurais do DF na Asproeste, o que deverá acontecer
no próximo dia 27/04. E a deputada Arlete Sampaio está
convocando uma audiência pública por vídeo-conferência,
promovida pela Câmara Distrital, no próximo dia 11/04, às

A comunidade
Na assembleia convocada pela Asproeste dia 06/03

havia 201 participantes, entre associados e não associados.
Todos se manifestaram favoráveis à proposição da diretoria
da Associação no sentido de se mobilizarem pelo Lago
Oeste rural e como área de preservação ambiental.

E não ficaram na manifestação... começaram a agir,
seja fazendo campnha pelas redes sociais, seja divulgando
o abaixo assinado eletrônico via AVAAZ, que já atingiu 1604
assinaturas, seja estendendo faixa na DF-001, seja sugerindo
outras ações à Asproeste e à própria comunidade.

Esta atitude pró-ativa de ocupantes e moradores é
fundamental para se opor a especuladores e os sempre

Outro bom resultado da mobilização de usuários de
chácaras e associados da Asproeste foi a criação do Fórum
Asproeste, que já teve sua 1° reunião na 5° feira, 31/03.
Com 40 participantes, debateu-se muito sobre a atual
ameaça ao Lago Oeste, sua urbanização, algo que
ocupantes e moradores não querem. Mas houve tempo
para discurtir o retorno da Feirinha da Asproeste também.
No próximo Fórm, dia 07/04, a partir das 19h15, um grupo
de 15 pessoas apresentará ideias para sua recriação.

Fórum Asproeste

atentos aproveitadores de fatos
consumados: como bem quer
fazer crer o mapa elaborado na
Seduh/PDOT, o Lago Oeste já
seria uma zona rural com áreas
menores que 02 ha, com
ocupações informais passíveis
de  urbanização, o que são 03

inverdades em  uma frase só. Nossas  chácaras não são
informais (pagam taxas de ocupação à União), a imensa
maioria tem 02 hectares e queremos permanecer uma
área rural e de preservação ambiental.

19 hs, transmitida pela TV
Câmara, via YouTube, com
a presença de todos os
órgãos envolvidos neste
processo.
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Não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última.
O coserto das ruas foi interrompido por falta dos caminhões
da Novacap. É que estes caminhões, na verdade, não são
da Novacap, são de empresas contratadas pela empresa
para fazer estes serviços.

Só que os contratos com as empresas vinham sendo
prorrogados há muito tempo e o TCDF criou caso com tanta
prorrogação e não aceitou um novo contrato de
emergência elaborado pelo GDF.

Daí, a Novacap está sem caminhões para atender as
demandas, inclusive as do Lago Oeste. Mas, o governador
Ibaneis disse que vai resolver a parada o mais rápido possível.
Paciência, pois! A vantagem é que, com o término do
período chuvoso, os serviços, quando reiniciados, serão
mais rápidos.

Pisos das baias são recuperados
Levantamento feito pela Asproeste constatou que

várias baias já estavam com seus pisos deteriorados, o que
provoca desgaste mais rápido dos containers. Além disso,
constatou-se, também, que 02 baias precisavam ser refeitas
pois o lixo jogado nos containers está caindo para fora delas.

A Diretoria Executiva decidiu, então, aplicar os recursos
que vêm sendo arrecadados com a campanha junto aos
associados que estão em situação de inadimplência, para
refazer baias e pisos. Ao mesmo tempo, há 11 containers
estragados que também precisam ser restaurados, o que
será feito em etapas por causa do custo destes serviços.

E a Asproeste agradecerá imensamente se ocupantes
e moradores fossem mais cuidadosos ao descartarem seus
lixos nos containers, lembrando sempre que containers e
baias não são locais para descarte de entulho, nem do lixo
que não é lixo. Este último deve ser levado para a Asproeste
para, posteriormente, ser recolhido pelo SLU.

Já leu o livro? Não tem onde guardar?
Quer jogar fora? Não faça isto! Leve para a
Asproeste, coloque na estante da varanda
e permita que mais gente possa ler o livro
também. Ler é um dos grandes prazeres
da vida! Compartilhar a leitura é outro...

Conserto das ruas parou...
à espera dos caminhões!

A campanha continua

Deputada Arlete Sampaio:
o Lago Oeste é rural

Deputado Rodrigo Delmasso:
vamos proteger os núcleor rurais

Por iniciativa da AAF,
presidida pela moradora
Regina Fernandes, diri-
gentes da Asproeste foram
recebidos no gabinete da
deputada Artele Sampaio,
que está patrocinando uma
audiência da Câmara
Distrital para debater a

Esta audiência vai acontecer dia 11/04, a partir das 19
horas, por vídeo conferência que será transmitida pela TV
Câmara, através do YouTube (YOUTUBECOM.COM/
TVCÃMARADISTRITAL), e é aberta a todos os interessados.

A Asproeste conta com a maciça presença da
comunidade do Lago Oeste para questionar repre-
sentantes da SPU-DF, IBRAM, ICMbio, TERRACAP,
Procuradores do meio-ambiente federal e distrital,
Secretaria de Desenvol-vimento Urbano e de Habitação,
PDOT e deputados o porquê de uma área que vem
conseguindo se manter preservada ambientalmente por
seus ocupantes e moradores é, de repente, intramuros,
ameaçada pela especulação imobiliária com apoio de
autoridades públicas.

Convidado pela associada Lívia Theobaldo, o deputado
Rodrigo Delmasso esteve na Asproeste para fazer uma
apresentação de seu projeto de lei visando a criação do
Complexo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.
Este PL, já em tramitação na Câmara Distrital, prevê, entre
outras coisas, fortalecer os núcleos rurais inseridos em
todas as Áreas de Proteção Ambiental do DF, o que indica
uma proteção maior para o Lago Oeste como área, visto
estar ele inserido na APA da Cafuringa.

campanha da comunidade em prol da manutenção do Lago
Oeste como área rural e de preservação ambiental.

Com um bom número de
participantes, inclusive diri-
gentes de associações rurais
de outras regiões, o deputado
esclareceu todos os questio-
namentos feitos e compro-
meteu-se a realizar a audiência
pública relativa ao seu projeto
no galpão da Asproeste, o que
está previsto para o dia 27/04,
uma 4a. feira, a partir das 19
horas,
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As crianças do Lago Oeste
precisam de mais uma escola

Comunicação total
Além dos grupos

sociais tão ativos no Lago
Oeste, a comuni-dade
dispõe, agora, de outras
fontes de informação
sobre a Asproeste e o
Lago Oeste: nosso site
está sendo reformulado,
mas as notícias já são
divulgadas através dele
( a s p r o e s t e . o r g . b r ) ,

Empório continua de pé
A decisão do STJ já foi tomada: por unanimidade, os

desembargadores não acataram o recurso do DER-DF
contra a multa que lhe foi imposta na ação movida pela
empresa San Remo contra a existência do Empório Rural.
A Asproeste, também ré nesta ação, por decisão em
Assembleia Geral, já havia desistido de recorrer.

Mas, o DER-DF, via Procuradoria do GDF, ainda pode
recorrer desta decisão do STJ e aguarda-se seu
posicionamento a respeito para definir-se a data de
demolição do Empório. Os emporistas, por sua vez, já
conseguiram o novo local para instalá-lo, também em área
do DER-DF, na descida para o Grande Colorado, logo após o
balão do Colorado.

Após iluminar o PEC, mudar a
iluminação do galpão, fazer a rampa para
deficientes e rearranjar a área para
depositar o lixo que não é lixo, a
Asproeste continua em obras: está sendo
construída a rampa para deficientes e
refeito o piso do salão e, na sequência,
reformada a cozinha  e parte do telhado.

Obras continua m

A Asproeste foi procurada por mães do Centro de
Ensino Fundamental Carlos Mota para ajudar a encontrar
solução para encontrar uma saída para um problema de
suma importância para elas: a perpectiva de transferência
de seus filhos menores para escolas da Basevi e de
Sobradinho.

O problema é uma decisão da Secretaria de
Educação de que um Centro de Ensino Fundamental tem
que abrigar turmas do 1° e 2° graus e a escola do Lago
Oeste não tem espaço para isto, o que obriga a
transferência de algumas turmas do 1° grau para outras
escolas próximas que tenham condições.

Já foram feitas 02 reuniões com o presidente da
Asproeste, a última com a presença do diretor do CEF, e a
conclusão é uma só: o GDF precisa construir outra escola
no Lago Oeste.

Tempos atrás, a Asproeste brigou até que a SPU-DF
cedesse uma área de 06 ha (Chácara 10 da DF-001) para a
Secretaria de Educação, exatamente para construir um
novo centro de ensino, mas ela não tomou posse da área,
infelizmente. Há outras áreas passíveis de serem cedidas
e é por isto que a Asproeste vai brigar de novo. Alguém
mais se interessa por mais esta luta?

assim como pelo Instagram (@asproesteaspro) e, em
breve, pelo Facebook também. O site, em breve, estará
disponibilizando projetos e documentos relativos ao
licenciamento/regularização do Lago Oeste

Licença da Brocotó avança

Enquanto o licenciamento ambiental das áreas de
propriedade da União continuam travadas na SPU-DF, que
não paga e nem autoriza a Asproeste a pagar a taxa da ALA
cobrada pelo ICMBio, o das áreas da Terracap, inseridas na
fazenda Brocotó dentro do perímetro do Lago Oeste,
avançam.

Após a assinatura do Termo de Compromisso entre
Asproeste e Terracap, aprovado pela Direção Colegiada
desta, a imobiliária de Brasília já entrou com o pedido de
Licenciamento de Instalação Corretiva de sua área, hoje
ocupada por chacareiros.

Como é uma área desapropriada em comum, sem
demarcação geo-referencial, a regularização fundiária será
muito complicada mas, certamente, os atuais ocupantes
deverão receber a CRU, Concessão Real de Uso, um avanço
significativo em relação à situação existente hoje.

Associação dos Produtores do Núcleo

Rural Lago Oeste
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Enfim, o pedido andou
Já faz um bom tempo que, seguindo os trâmites legais,

a Asproeste mandou ofício à Administração de Sobradinho
solicitando que ela enviasse pedido à CEB para fazer os
devidos estudos e um projeto para complementação da
iluminação da DF-001, da Rua 13 até o final do Lago Oeste.

Depois de se perder
na burocracia estatal, o
oficio foi, finalmente,
enviado à CEB pelo
administrador Osmar da
Silva Felício. Agora, vamos
para cima da CEB.


