
Um grupo de moradores da Alame-
da dos Horizontes se reunia sempre 
para assistir a filmes de arte. Agora, 
resolveram estender o programa para 
toda a comunidade do Pasárgada, or-
ganizando uma sessão de cinema aos 
sábados, na sede da ASPAS. A inau-
guração é amanhã, 04 de agosto, às 
19h, e quem explica a proposta é o 
associado Marcílio Neves, um dos 
idealizadores do cineclube, ao lado 
de sua mulher, Rosângela, e dos tam-
bém associados, Luís Carlos Lical 
e Lafayette Sobrinho: “A ideia sur-
giu da nossa vontade de ampliar para 
toda a comunidade do Pasárgada nosso 

interesse pelos filmes não comerciais, 
do chamado cinema de autor, daqueles 
que a gente assistia no antigo Cine Pa-
thé”. A intenção é realizar as sessões 
uma vez por mês, com um bate-pa-
po informal, após a exibição: “Vamos 
começar com um filme lindo, chamado 
Dersu Uzala, de Akira Kurosawa, que 
narra a convivência de dois amigos na 
Sibéria”, afirma Marcílio. E o grupo 
está empolgando, prometendo exi-
bições de outros filmes de arte, nas 
futuras sessões do cineclube: “Vamos 
trazer obras de Fellini, Pasolini, Ber-
tolucci, Bergman, Truffaut, e outros”, 
aponta Marcílio.

Muitos moradores ficaram apreen-
sivos com a movimentação de equi-
pamentos de sondagem na área da 
mineradora Vale, em um local pró-
ximo à estrada de acesso ao Pasárga-
da e à Estação Ecológica de Fechos. 
Segundo comunicado da empresa 
trata-se de uma instalação de ins-
trumentos para o monitoramento 
do nível da água subterrânea. Essa 
unidade passa a fazer parte de uma 
rede de monitoramento para ava-
liar o rebaixamento de nível d´água 
das cavas das Minas Capão Xavier, 
Mar Azul e Tamanduá. Essa rede de 

instrumentos, denominados INAS 
(Indicadores de Níveis D´água), 
avalia periodicamente a evolução 
dos rebaixamentos nas respectivas 
minas e seus entornos (incluindo a 
nossa comunidade). À medida que 
a cava para extração de minério 
avança, a empresa precisa bombe-
ar a água para fora da mina, com 
o risco, inclusive, de comprometi-
mento da vazão das nascentes que 
estão no entorno da cava. Na se-
mana passada, foi realizada uma 
reunião com a equipe responsável 
pela sondagem, monitoramento, su-
pervisão de meio ambiente e comu-
nicação, com o objetivo de buscar 
informações sobre os trabalhos de 
sondagem. A ASPAS solicitou tam-

bém o acesso aos dados do monito-
ramento de ruídos, partículas em 
suspensão e do monitoramento das 
águas superficiais e subterrâneas. 
Foi discutida, ainda, a necessidade 
de uma intervenção nas vias de aces-
so utilizadas pela Vale localizadas à 
montante das nascentes do córrego 
Tamanduá, com o objetivo de im-
plantar um sistema de drenagem e 
realizar a contenção de processos 
erosivos. Houve, também, o com-
promisso de a Vale apresentar, em 
16 de agosto, o projeto de corredo-
res ecológicos envolvendo Fechos, e 
o projeto de desenvolvimento de 
Vargem Grande. A empresa ficou de 
disponibilizar todos os documentos 
que compõem esses projetos.

CINEMA SEM SAIR DO PASÁRGADA: NESTE SÁBADO TEM SESSÃO INAUGURAL 
DO CINECLUBE DO CONDOMÍNIO, PRESTIGIE!

FEIRINHA 
CONFIRMADA
Hoje a turma que prepara aque-
la Cesta Feira especial está de 
volta. Venha curtir uma happy-
-hour com os vizinhos, na sede 
da  ASPAS.

Compromisso importante amanhã, 
04 de agosto: Assembleia Geral Ex-
traordinária (AGE) dos associados da 
ASPAS. A reunião acontece na sede 
administrativa da Associação, com 
primeira chamada às 9h e segunda, às 
9h30. Dois assuntos constarão da pau-
ta: apresentação do projeto das novas 
portarias A e B do Pasárgada e debate e 
aprovação do novo Estatuto da ASPAS. 
Para se inteirar das modificações que 
estão sendo propostas para o Estatu-
to e que serão votadas na AGE, aces-
se o documento no site do Pasárgada 
(www.pasargada.etc.br), na aba comu-
nicados. Lembrando que para acessar 
a área comunicados, o associado tem 
que ser cadastrado no site.
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