
Você tem ideia dos impactos gera-
dos pelas atividades de mineração 
no Pasárgada? Segundo o diretor 
de Meio Ambiente da ASPAS, José 
Mário Lobo, “entre os efeitos negativos 
gerados pela mineração em nossa região 
estão os ruídos, sobretudo no período no-
turno, e a emissão de particulados (po-
eira) provenientes das minas da Vale, 
Mar Azul e Tamanduá, vizinhas ao Pa-
sárgada”. Ele explica que em diver-
sas ocasiões foram realizadas reuni-
ões e visitas buscando soluções para 
esse grave problema, que atrapalha 
o sono e a saúde dos moradores. 
Mas, infelizmente, houve poucos 
avanços, apesar da implantação de 
uma estrutura de confinamento da 
unidade de beneficiamento a seco 
na Mina Mar Azul, e de uma rede 
de monitoramento. O movimento 
dos caminhões de grande porte gera 
ruídos que alcançam diversas áreas 
do Pasárgada, o que já foi mapeado 
pela empresa mineradora. É impor-
tante lembrar, segundo o diretor, 
que as atividades dessas estruturas 
começaram depois da implantação 
de Pasárgada e, quando iniciaram, 
não funcionavam à noite nem nos 
finais de semana, como agora.  A 
geração de ruídos significa, então,  
um grande passivo da mineração 
com a nossa comunidade.  Não por 
acaso, nos últimos dias, em consequ-
ência da greve dos caminhoneiros e 
da falta de abastecimento, pode-se 
perceber uma mudança significati-
va em relação a esse problema no 
condomínio. Com a paralisação das 
atividades, foi possível ter uma re-
ferência de nosso ruído de fundo, 
passarinhos e outros animais que 
propiciam uma qualidade de sono, 
sem as operações da mineração. A 
ASPAS está empenhada em pleite-
ar o retorno de limites para os ho-
rários das operações da mineração, 
para atenuar esses impactos. 

QUE VENHA O FRIO: FUNCIONÁRIOS DA ASPAS GANHAM AGASALHOS REFORÇADOS
PARA A TEMPORADA DE INVERNO

ConViver
Dona Regina Sá, associada que 
mora no Baixo Pasárgada, dando 
um belo exemplo do que é convi-
ver bem. Ontem, ela colheu frutas 
do seu quintal e deixou na porta 
de casa, à disposição dos vizinhos, 
com um simpático bilhete: “Li-
mões frescos, sirvam-se...”. Muito 
bom,  dona Regina, assim fica im-
possível não amar o Pasárgada!  

Começou a temporada de homena-
gear Santo Antônio, São João e São 
Pedro. E o Pasárgada terá seu tradi-
cional arraiá, animado pela Banda 
Lampião. Este ano, vamos avançar 
um pouco no calendário e fazer nossa 
festa no sábado, 14 de julho, para não 
coincidir com os eventos dos condo-
mínios vizinhos. Marque na agenda e 
pode já ir se preparando porque será 
bom demais da conta!!!

Oficialmente, o inverno no hemis-
fério sul tem início no dia 21 de ju-
nho, mas os funcionários da ASPAS 
já estão munidos para as baixas tem-
peraturas que começam a aparecer. 
Os encarregados ganharam moletons 
novos e os vigilantes, agasalhos refor-
çados. As peças são parte do uniforme 
de trabalho e para os seguranças, este 
ano, as jaquetas foram reforçadas. 
Como os vigilantes ficam nas guari-
tas, mas também encaram o tempo 
descoberto para monitorar as entra-
das e saídas do condomínio, os agasa-
lhos da segurança ganharam proteção 
extra. Internamente, as jaquetas são 
acolchoadas, para garantir mais con-
forto e prevenir os funcionários das 
doenças do inverno.

O estudo para a reformulação do es-
tatuto da ASPAS continua fluindo, 
chegando agora na reta final. O do-
cumento passou pela análise de uma 
comissão composta por diretores, 
conselheiros  fiscais e associados. 
No momento, outros diretores estão 
agregando comentários e sugestões. 
Na próxima semana, planeja-se o 
agendamento de uma reunião aberta 
com a comunidade, para a primeira 
conversa em torno das propostas de 
mudança.

Hoje, passado o feriado de Corpus 
Christi, tudo funcionando normalmen-
te no Pasárgada: expediente regular na 
sede administrativa, circulação da van 
e a Cesta Feira como de costume!
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