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  da Asproeste  
     Associação dos Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste/Asproeste N° 05 JUN/JUL/202 

Em compasso de espera! 
É ano de eleições! E, em ano de eleições majoritárias, 
o Brasil entra em compasso de espera. À medida que 
as eleições se aproximam, as instituições públicas, 

especialmente Executivos e Legislativos, reduzem atividades, 
privilegiam o atendimento para certas regiões das cidades, 

deixando as reivindicações de comunidades menos eleitorais à espera 
dos resultados das eleições. É o que está acontecendo, 

neste momento, com o Núcleo Rural Lago Oeste. 

Conserto das Ruas Transferência das terras 
Em dezembro/2021 houve um acordo com os órgãos 

do GDF para que máquinas e caminhões ficassem no Lago 
Oeste até terminar o conserto de todas as Ruas. No início 
de 2022 o acordo funcionou: as Ruas 19 e 18, apesar dos 
atrasos, por causa das chuvas, foram restauradas, e as Ruas 
17 e 16 também o foram parcialmente. 

Aí, começaram os problemas: ou faltavam caminhões, 
ou faltavam máquinas, ou motoristas ou operadores... E 
houve mudança da pedreira que fornecia o expurgo de 
brita. 

Por fim, o TCDF barrou os contratos do GDF com os 
fornecedores de caminhões e máquinas para execução 
dos serviços, um nó que não foi desatado até hoje. 

Enquanto espera, a Asproeste tenta outras vias como, 
por exemplo, caminhões e máquinas da Secretaria de 
Turismo. 

No início de 2022 estava tudo pronto para o Lago Oeste 
receber a Autorização do Licenciamento Ambiental - ALA 
do ICMBio, faltando apenas o pagamento da taxa pela SPU/ 
DF. Que alegou falta de recursos para tal e nem assinou 
convênio com a Asproeste, que se ofereceu para pagá-la. 

Provavelmente, ela já fora avisada pela União que parte 
das terras do Lago Oeste seria transferida para o GDF, num 
acordo para resolver um problema acionário advindo da 
criação da Terracap. 

A Asproeste e a comunidade do Lago Oeste se 
mobilizaram e o MPF e o MP/DF recomendaram que GDF, 
Terracap e União não prosseguissem com esta ação, apesar 
do acordo já estar assinado. 

Asproeste e comunidade continuam mobilizadas, mas 
a situação permanece sem solução no curto prazo, antes 
das eleições.. 
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Licenciamento Ambiental 
Desde que o IBRAM, ainda 

em 2020, alertou que era 
preciso que a Terracap fosse 
incluída no processo de 
licenciamento ambiental do 
Lago Oeste, por ser dona, em 
comum com outros, da 
fazenda Brocotó, a Asproeste 
tentou intermediar acordo 
entre ela e ocupantes das 
áreas dentro da poligonal do 
Lago Oeste. 

Um acordo entre Asproeste e Terracap foi assinado 
finalmente no início do ano, apesar da discordância de parte 
dos ocuparntes daquelas chácaras. As ações a seguir, tais 
como completar o cadastramento dos ocupantes e o 
pedido de licenciamento da área e da taxa do ICMBio, 
caberiam, então, à Terracap e IBRAM, o que vem sendo 
feito muito lentamente. 

Neste ínterim, a Terracap instalou placas indicando sua 
propriedade sobre as áreas em questão, levando a outra 
reunião da Asproeste com seus ocupantes, parte deles 
ainda resistentes a aceitar a Terracap como real dona das 
terras que eles ocupam. 

Iluminação precária 
Parte da CEB foi privatizada e a distribuição de energia 

para as residências, agora a cargo da Neoenergia, não 
melhorou. E os serviços de iluminação pública, que 
continuam com a CEB, pioraram muito. Asproeste e 
moradores usam todos os meios disponíveis para que o 
atendimento de ambas seja mais eficiente e nada acontece. 
O próximo passo da Asproeste é reclamar com a ANEEL. 

Expansão da REBIO 
 

Inesperadamente, 02 Projetos de Lei começaram a 
tramitar no Congresso, ambos propondo a expansão da 
REBIO, o que deixaria o Lago Oeste totalmente cercado 
por parques, o Nacional e o da Contagem. 

A Asproeste apoiou a ideia, pois isto evitaria de forma 
definitiva a possibilidade de urbanização do Núcleo Rural, 
dada sua importância como área de amortecimento dos 
Parques e de preservação de aquíferos, animais silvestres 
e da vegetação do Cerrado. 

Em ambos os PL's, porém, havia um problema: o limite 
expandido da REBIO retirava áreas de chácaras ocupadas 
do Lago Oeste, inviabilizando uma futura regularização 
fundiária, vez que elas ficariam com menos de 02 ha, área 
mínima exigida para uma região rural no DF. 

Os PL's continuam tramitando na Congresso, ambos 
modificados: a expansão da REBIO para o entorno do Lago 
Oeste foi retirada, mantendo-a nos seus limites atuais, 
mas transformando-a em Parque Nacional. 

Dificilmente serão aprovados neste ano eleitoral, mas 
ainda podem sofrer alterações, inclusive retomando suas 
propostas originais de ocupação das terras no entorno do 
Lago Oeste. A luta pela perimetral original continua! 

 

A luta, porém, não para... tem que continuar! 
Independentemente da paralisia nestas ações que 

dependem dos poderes públicos, a Asproeste continua 
atuando com vigor naquelas atividades do dia a dia que são 
imprescindíveis à comunidade e a seus associados. 

É o caso do lixo, onde a ação do SLU se restringe à sua 
coleta nos containers instalados nas baias no início de cada 
Rua. Todas as 24 baias foram reformadas e o processo de 
reforma de todos os containers, desgastados pelo uso, já 
foi iniciado, estando os 04 primeiros containers - nas Ruas 
08, 09, 18 e 19 - já reinstalados em suas baias. 

Também foram implementadas as reuniões do Fórum 
Asproeste - 5°s. à noite - onde associados e comunidade 
em geral podem incluir qualquer tema relativo ao Lago 
Oeste para ser debatido e, conforme o caso, ser implantado 
pela comunidade, com apoio da Asproeste. 

Foi o caso da Feira do Lago Oeste. A partir de reuniões 
do Fórum, produtores da região decidiram recriar a antiga 
Feirinha, que já está funcionando todo sábado, a partir 
das 07 hs, ofertando apenas produtos e artesanatos do 
Lago Oeste. 

De outro lado, o convênio com a AAF foi renovado e os 
cursos promovidos por ela já estão sendo realizados, 
sempre com desconto para os associados. Uma parceria 
com o Viva Lago Oeste já vem sendo firmada 
e boas surpresas estão a caminho. 

Por fim, as obras na sede estão no 
fim: rampas, salão, cozinha, 
telhado, boxes e banheiro 
do galpão. Começa, agora, 
a iluminação da sede. 


