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Mais um ano... e não chegamos ao fim!
Em março, o processo de regularização fundiária do

Lago Oeste completa 13 anos! E, infelizmente, apesar
dos muitos trabalhos feitos pela ASPROESTE e ocupantes
de chácaras da região, para curmprir as exigências da
União e de órgãos ambientais, ele não foi concluído ainda.

Após o Carnaval, a direção da ASPROESTE manteve
mais uma reunião com a superidentende da SPU-DF, mas
não houve progresso nas tratativas que vem sendo feitas
desde que ela assumiu o cargo em 2017.

Um assunto encaminhado em novembro passado, por
exemplo, a autorização para novas construções no Lago
Oeste, que estavam embargadas pelo IBRAM, foi

negociada entre este órgão e a SPU-DF, mas não progrediu
porque a presidente do IBRAM foi substituída.

Houve, apenas, um alento nesta última reunião: o
convênio entre ASPROESTE e SPU assinado há 13 anos atrás,
que está para ser renovado desde 2016, foi, finalmente,
localizado nos escaninhos da SPU-DF, sendo, então,
encaminhado à área jurídica,. para análise e parecer.

A vantagem deste atraso é que agora, ele deverá ser
enquadrado nos termos da Lei n 13.465, a chamada lei de
regularização fundiária, sancionada em 11/06/2017, que traz
algumas facilidades para o processo aqui do Lago Oeste,
pelo qual ocupantes de chácaras e Associação lutam desde
março de 2005.

1. uma das reivindicações mais antigas da comunidade do Lago
Oeste, o recapeamento da pista da DF-001, foi atendida
finalmente, nos últimos três anos; 2. a óbvia melhora da pista
provocou um exagerado aumento da velocidade de motoristas
de carros, caminhões e carretas ao trafegarem pela nova pista,
ampliando consideravelmente os riscos de acidentes, inclusive
fatais; 3. preocupada com tal situação, ainda em 2017, a direção
da ASPROESTE reuniu-se com a direção do DER-DF no sentido
de discutir soluções viáveis para coibir o excessivo aumento da
velocidade que vinha ocorrendo na pista; 4. neste ínterim, surgiu
uma determinação dos órgãos ambientais para  que a velocidade
máxima em vias em áreas de preservação ambiental fosse
estabelecida em 60 km/h e, apesar da discordância da
ASPROESTE, que tentou fixar esta velocidade máxima em 80
km/h, tal determinação (60 km/h) foi acatada pelo DER-DF, no
caso do Núcleo Rural Lago Oeste; 5. daí, em reuniões conjuntas
dos dirigentes  da ASPROESTE  com dirigentes e áreas técnicas
do DER-DF e do Parque Nacional de Brasília, foram definidas as
formas de controle de velocidade a serem empregadas na DF-
001: quebra-molas nos pontos tradicionais e conhecidos onde
há passagem de animais (antes da Basevi e entre ruas 12 e 13)
e redutores eletrônicos ao longo da pista; 6. a direção da
ASPROESTE ainda não tem uma explicação porque o DER-DF
acabou por implantar mais quebra-molas do que o previsto

1. o novo endereçamento do Núcleo Rural Lago Oeste foi
aprovado e está formalmente oficializado desde 2016; 2. a direção
dos Correios ainda manteve a entrega de correspondências
considerando tanto o endereço antigo quanto o endereço novo por
um prazo de 06 (seis) meses, até fevereiro de 2017; 3. a partir de
então, a entrega de correspondências no Núcleo Rural Lago Oeste
passou a utilizar somente os novos endereços; informalmente,
elas eram entregues em chácaras com o endereço antigo, apenas
caso os entregadores conhecessem os destinatários; 4. assim, os
problemas relacionados a não entrega de cartas e documentos
remetidas através dos Correios aos destinatários do Lago Oeste,
está diretamente relacionada a dois aspectos:  a) a correspondência
não está destinada ao endereço atual da chácara;  b) a chácara
ainda não dispõe de placa indicando seu novo endereço .

Complementarmente, a direção da ASPROESTE informa
que, por uma série de condicionantes operacionais e exigências
legais, bem como considerando os inúmeros problemas
ocorridosquando ela assumiu esta responsabilidade,  a Secretaria
da Associação não tem possibilidade de se tornar,  novamente,
receptora das correspondências não entre gues em seus
respectivos  destinatários do Lago Oeste.

nestas reuniões, mas tem conhecimento, por enquanto, que o
processo licitatório para compra  dos redutores eletrônicos de
velocidade já se encontra em andamento.

Notas de esclarecimento aos associados

Em fevereiro, a ASPROESTE procurou esclarecer seus associados sobre duas questões que viralizaram
nas redes sociais do Lago Oeste: os quebra-molas e a entrega de correspondências. São elas,

I -  QUEBRA-MOLAS

II -  CORRESPONDÊNCIAS
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESA ANO DE 2017
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Para poder manter o padrão de atendimento que
vem prestando à comunidade do Lago Oeste, a UBS
(Postinho de Saúde instalado na ASPROESTE) precisa
renovar o cadastro geral de todos os usuários de serviços
da UBS residentes na região, o que será feito durante
os meses de março e abril de 2018, conforme
cronograma abaixo. Como o cadastro é feito
eletronicamente, é imprescindível a presença de todos
no Postinho nos dias estabelecidos no cronograma,
portando os seguintes documentos:

- Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de
Nascimento e CPF, além de Comprovante de residência
(contas em nome da pessoa, seja de luz, telefone ou
fatura de cartão de crédito); caso não tenha, declaração
dos patrões, de próprio punho, atestando que a pessoa
mora na chácara  ou trabalha  no Lago Oeste;

- Levar também, caso possua: Cartão do SUS e
Cartão do Posto.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
UBS LAGO OESTE

AVISO

                  RUAS        Semana de cadastro

no Posto

24, 25, 06 e 07         De 05 a 09 de março

08, 09, 20,021, 22 e 23         De 12 a 16 de março

10, 11 e 18         De 19 a 23 de março

12, 13 e 19         De 26 a 30 de março

14, 15, 16 e 17      De 02 a 06 de abril

00, 01 e 02      De 09 a 13 de abril

03, 04 e 05      De 16 a 20 de abril

Furto de containers

IPHAN: outro passo

Há tempos que este Informativo alerta para a falta de
educação de muita gente em relação aos contâineres e
baias de coleta de lixo do Lago Oeste. Já se alertou aqui,
também, para o vandalismo, que joga contâineres para
fora das baias ou põe fogo nos mesmos sem qualquer razão,
ou quebra os postes e as travas das baias.

O alerta, agora, é mais urgente ainda: estão furtando
os contânineres do Lago Oeste! Fiquem de ôlho e, caso
vejam algum movimento suspeito, denunciem à polícia,
nos telefones: 99927-2936 (VIVO) ou 98545-9272 (OI) ou
99927-2936 (Whats'App).

Uma das últimas exigências do IBRAN para o processo
de licenciamento, a concordância do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN com a
regularização do Lago Oeste, deu mais um passo: o projeto
contratado pela ASPROESTE foi aprovado. Assim que a
portaria for publicada no Diário Oficial da União, o
escritório de arqueologia iniciará os trabalhos de campo.

Apoio ao posto  policial
Atendendo à solicitação do comando do Batalhão

Rural, a ASPROESTE forneceu 04 colchões para o posto
policial instalado em sua sede. E aguarda uma
reunião com o Major Marcelo, comandante
do BPR para acertar outros
equipamentos a serem
instalados no Posto,
como computador e
modem. Tudo para
aumentar a segurança.

(*) As receitas financeiras representam as remunerações das aplicações financeiras de todas as contas bancárias.
A partir de 2018 serão segregadas por centro de custos (contas bancárias).

  -44.398,25 637.918,85TOTAL GERAL =


