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MENTIRA!

Observem bem este mapa do Distrito Federal. Vejam a quantidade de  áreas vermelhas.
Agora, observem a maior delas: aí está o Núcleo Rural Lago Oeste,

uma área rural e de preservação ambiental.
Não é assim que pensa o grupo que trabalha na revisão do PDOT -

Plano Diretor de Ordenamento Territorial.
Este mapa, elaborado por ele, indica que as áreas vermelhas, como o Lago Oeste,

são consideradas ocupações informais para fins  urbanos em zona rural (terrenos com menos de 02 hectares).
Isto é MENTIRA!

As mais de 1.000 chácaras  do  Lago Oeste  não são ocupações informais, pois seus ocupantes pagam taxa de
ocupação à União, e a imensa maioria delas tem área de 02 ha ou mais.

Seus ocupantes são produtores rurais orgânicos, criadores de cavalos, patos e galinhas,
empresários do turismo rural e pequenos produtores familiares que fugiram
da poluição urbana e do burburinho e  violência da cidade grande e, com isso,

ajudam a preservar um ambiente saudável no  entorno de Brasília
e a conservar o Parque Nacional e a Reserva Biológica da Contagem.

A comunidade do Lago Oeste não aceitará passivamente esta mudança.
O LAGO OESTE TEM QUE PERMANECER RURAL!
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Assembleia aprova posição da Asproeste
contra urbanização do Lago Oeste

Duas notícias movimentaram a comunidade do Lago
Oeste: a transferência de parte das terras do Lago Oeste
da União para o GDF e a possibilidade deste Núcleo Rural
ser transformado em área urbana, por já estar degradada.

Confirmadas as duas possibilidades, a Asproeste
convocou uma Assembleia Geral, aberta à comunidade,
para debater ambos os assuntos e avaliar a posição da
comunidade em relação a tais perspectivas.

Compareceram 201 usuários e moradores de chácaras,
sendo 103 associados. E a postura foi unânime: não importa
se as terras são da União ou serão do GDF, essencial é que
o Lago Oeste é uma área rural e de preservação ambiental
e assim deve permanecer.

Esta posição pela urbanização tem a ver com o Plano
Diretor de Ordenamento Territorial, cuja revisão está sendo
feita na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do DF.

Abaixo assinadoAções imediatas

Urbanização não!
A Asproeste já iniciou a luta pela manutenção do Lago

Oeste como área rural e de preservação ambiental. E
precisa da ajuda da comunidade. Aprovado na Assembleia,
serão criados grupos de apoio e mobilização para que a
comunidade seja ouvida: O LAGO OESTE TEM QUE
PERMANCECER RURAL. SUA URBANIZAÇÃO SERÁ UM
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE! Ligue para 3478-1335/
36 ou mande uma mensagem para o
Whas'App (61)3478-1336 dando seu nome e o
grupo que você gostaria de atuar:
Imprensa, Político, Hípico,
Ambiental, Orgânico, Tu-
rismo ou Comunidade.
A Asproeste te chamará as-
sim que o grupo for fechado.

No meio de um calhamaço de estudos, gráficos,
análises e explicações técnicas, foi encontrado um mapa
(pág.anteiror) que define bem o que os revisores do PDOT
estão reservando para o Núcleo Rural Lago Oeste: sua
urbanização. O Lago Oeste, então, precisa se mobilizar
contra isto.

Nas redes sociais do Lago Oeste já está correndo um
abaixo assinado eletrônico com o mote "O Lago Oeste
tem que permanecer rural". Se você concorda, assine-o e
repasse-o para amigos e colegas. O assunto interessa e  é
muito importante para todos os habitantes do DF que
querem manter o meio ambiente preservado.

Mas a vida continua...
E dia 12/03 tem Enduro!

Cuidado ao cruzar
as travessas!

Na Assembleia, foram aprovadas as ações a serem
desenvolvidas pela Asproeste, com apoio da comunidade,
algumas das quais já foram iniciadas:

-  buscar o Ministério Público da União;
- encaminhar a posição da comunidade à SEDUH/ PDOT;
- buscar apoio dos órgãos ambientais;
- buscar apoio de políticos ligados aos movimentos

ambientais;
- mobilizar a comunidade através de abaixo assinado

envolvendo ocupantes, comerciantes e prestadores de
serviços do Lago Oeste;

- criar grupos de ocupantes e moradores para atuarem
com a Asproeste junto a órgãos estatais, políticos,
imprensa, comunidade em defesa do Lago Oeste rural;

- estudar entrar com mandato de segurança preventivo
para travar e não permitir que a revisão do PDOT, em
curso, mude a destinação do Lago Oeste de rural para
urbano.


