
Neste sábado, acontece o Fórum 
Inicial do projeto “Fechos, Eu 
Cuido!”. Trata-se de uma inicia-
tiva do Comitê da Bacia do Rio 
das Velhas e do Subcomitê Águas 
da Moeda. O objetivo do debate 
é reunir vários especialistas para 
discutir com a comunidade a se-
gurança hídrica da Estação Eco-
lógica de Fechos, sua expansão 
e sensibilizar a população sobre 
a importância de preservação da 
reserva. O engenheiro florestal e 
associado Paulo Neto, integrante 
do Movimento Fechos, eu Cuido, 
afirma que “o fórum é de grande 
importância para se debater e dar 
visibilidade à reserva e seu entorno. 
É uma oportunidade de se discutir 
o significado da expansão de Fechos. 
A ampliação da reserva englobará 
uma importante área de recarga 
de chuva que alimenta as nascen-
tes do Córrego Tamanduá, que hoje 
estão vulneráveis”, aponta. O de-
bate acontece neste sábado, 24, 
de 8h30 às 12h, no auditório do 
Parque do Rola Moça, Av. Mon-
treal, s/n, Jardim Canadá. Maio-
res informações podem ser obti-
das pelos telefones 3324-0880 ou 
98332-8773.

A partir de agora, nos fins de sema-
na, haverá blitz no Vale do Sol, como 
medida para conter os excessos de 
motoqueiros e jeepeiros. As opera-
ções serão comandadas por policiais 
militares e ambientais de Nova Lima, 
com o apoio da Vale. Os condutores 
serão orientados de que local deverão 
sair para praticar as trilhas. Os veí-
culos que trafegarem em vias urba-
nas serão apreendidos. A intenção é 
que as operações diminuam as agres-
sões ao meio ambiente. Entre outros 
problemas, a passagem de motos e 
 jeeps pelo mesmo local causa erosões 
e muitas vezes é impossível recupe-
rar a vegetação do trecho. 

Estamos entrando na temporada de 
chuvas e a ASPAS lembra aos asso-
ciados alguns cuidados que devem 
ser tomados nesta época do ano:
• Os motoristas devem redobrar a 

atenção ao dirigir pela estradi-
nha e nas ruas de Pasárgada, pois 
o piso molhado pode provocar 
aquaplanagem e a neblina, difi-
cultar a visibilidade;

• Faça a limpeza dos canais de es-
coamento das águas pluviais e 
das calhas dos telhados;

•  Verifique a possibilidade de rea-
proveitamento da água da chuva 
para usos diversos;

• Se vir algum dano ambiental, 
como queda de árvore, comuni-
que a segurança da ASPAS pelos 
números 3547-7000 ou 98864-
7657;

• Na falta de energia elétrica, infor-
me a segurança da ASPAS para a 
verificação de algum acidente na 
rede e a necessidade de sinalizar o 
local. Em seguida, registre a falta 
de energia à Cemig pelo número 
116. Quanto mais registros, mais 
rápido funciona o atendimento.

FISCALIZAÇÃO IRÁ COIBIR EXCESSOS DE MOTOQUEIROS E JEEPEIROS NOS FINS DE SEMANA, 
NOS ARREDORES DE PASÁRGADA. SAIBA COMO SERÃO AS OPERAÇÕES
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TEMPO CHUVOSO: 
CUIDADOS

ConViver
Conviver bem também é... se 
engajar em campanha solidária 
pelas escolas rurais de Catuji, 
no Norte de Minas, organizada 
pela associada Ariane Barros. Ela 
criou uma vaquinha virtual para 
comprar estantes, ventiladores e 
lousas para oito instituições. Se-
gundo Ariane, que é psicóloga, 
todos os anos ela colabora com 
escolas porque acredita “no po-
der de transformação da educação, 
mas desta vez quis me engajar em 
uma campanha mais efetiva. Com a 
avaliação das assistentes sociais, foi 
indicada a necessidade de equipa-
mentos para melhorar o ambiente de 
aprendizagem das crianças. Eu le-
varei, pessoalmente, as doações para 
as escolas no dia 15 de dezembro”, 
conta. Para participar e colaborar 
com as escolas de Catuji, basta 
acessar o link: http://juntos.com.
vc/pt/escolasdecatuji

BLITZ MOTOS E JEEPS

NOSSO
AMBIENTE

A ASPAS checou junto à Prefeitura 
de Nova Lima a informação de que 
estaria havendo um recadastramen-
to de proprietários de terrenos para 
manutenção de desconto do IPTU. A 
Prefeitura esclareceu que não procede 
a informação. O que está ocorrendo é 
uma atualização do índice cadastral 
de proprietários que estão com dados 
desatualizados ou faltosos. Os pro-
prietários com cadastros incompletos 
estão sendo comunicados por carta.

A ASPAS convoca seus associados ou 
representantes para uma Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE), no sá-
bado, 08 de dezembro, na sede admi-
nistrativa da associação. A AGE tem 
primeira chamada às 9h e segunda, às 
9h30. O objetivo da assembleia é dis-
cutir e deliberar a pauta de proposta 
de reajuste de mensalidade.

IPTU NOVA LIMA

NOVA ASSEMBLEIA


