
A ASPAS reforça o convite para a As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE) 
neste sábado, 27/01, na sede da associa-
ção. Conforme acordado anteriormen-
te, a reunião será de apresentação dos 
resultados da campanha de 2017 contra 
a inadimplência no pagamento do con-
domínio e, também, uma oportunidade 
de diretores e associados debaterem e 
buscarem novas soluções para a pau-
ta. A AGE está marcada para as 9h, em 
primeira chamada, e 9h30, em segunda. 
No intervalo entre as duas chamadas, o 
associado Marcelo Lorenzo, PHD em 
Ciências Biológicas e pesquisador da 
Fundação Oswaldo Cruz, prestará in-
formações sobre a febre amarela. Com-
pareça e contribua para as discussões!

Moradores de regiões de matas, como 
o Pasárgada, precisam seguir algumas 
medidas para evitar o risco de febre 
amarela. O diretor de Meio Ambien-
te da ASPAS, José Mário Lobo, par-
ticipou de uma palestra sobre a do-
ença com especialistas da Fundação 
Fiocruz e trouxe algumas recomenda-
ções importantes para os associados. 
A febre amarela tem um ciclo urbano, 
cujo transmissor é o mosquito Aedes 
aegypti, mas não são detectados casos 
no Brasil desde 1942. Já no ciclo sil-
vestre, a doença é transmitida pelos 
mosquitos Haemagogus e Sabethes, es-
pécies que habitam locais de vegeta-
ção densa e com grande umidade, fi-
cam na parte superior da copa das ár-
vores, por esse motivo contaminam os 
primatas, mas eventualmente podem 
descer e picar as pessoas. Atualmen-
te, a média de casos diários de febre 

amarela na Região Metropolitana de 
BH está muito alta, com mais de 10 
contaminações por dia, por isso, É ES-
SENCIAL COMPARECER AOS POSTOS 
DE VACINAÇÃO. Uma dose da vacina 
é suficiente e, a partir de nove meses 
de idade, todos podem se imunizar, 
independentemente de serem maio-
res de 60 anos. Além disso, os espe-
cialistas da Fiocruz também recomen-
dam: evitar contato com matas, utili-
zar roupas que cubram a maior parte 
do corpo, usar repelentes com eficácia 
comprovada, tais como deet, ir3535, e 
picaridina (todos disponíveis comer-
cialmente), evitar o contato com vetor, 
com telas em janelas e mosqueteiros, 
cobrir e realizar manutenção perió-
dica de áreas de piscinas e hidromas-
sagem e eliminar possíveis criadou-
ros de mosquito nas casas, terrenos e 
construções de condomínios.
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A diretoria da ASPAS fez novo conta-
to com a mineradora Vale, para escla-
recimentos sobre as obras na barragem 
de contenção Capão da Serra, localiza-
da na vizinhança do Pasárgada. Por in-
termédio do diretor de Meio Ambiente 
da empresa, Mauro Lobo de Rezende, 
a mineradora destacou que estão sendo 
realizadas “obras de melhoria operacional 
na barragem. (...). A estrutura, construída 
em 1996, tem como principal finalidade 
reter sedimentos gerados pela operação da 
Pilha Capão da Serra, clarificando a água 
de maneira a garantir que ela siga para 
córrego dentro dos padrões adequados”.  
A mineradora também ressaltou que 
as obras de Capão da Serra são parte 
da manutenção de rotina da estrutura 
e que a barragem “(...) encontra-se em 
absoluta normalidade de segurança, tendo 
laudo emitido por empresa de consultoria 
externa especializada em gestão de segu-
rança de barragens, em auditoria realiza-
da em setembro de 2017. Atualmente esta-
mos passando pelo processo de auditoria de 
2018, com término previsto para março 
deste ano. Com relação às obras, sua con-
clusão está prevista para o início de abril”. 
Para conferir o comunicado da Vale na 
íntegra, acesse o site do Pasárgada: 
http://www.pasargada.etc.br/

Em fase de conclusão, nesta semana, 
a terceira etapa de instalação do piso 
intertravado, no trecho da microrre-
gião acessada pela Alameda dos Ma-
drigais.  Os associados moradores da 
via, em reunião com a ASPAS, em 
julho de 2017, definiram que o novo 
calçamento seria instalado em cerca 
de 60 metros da Madrigais, a partir 
da Alameda das Cantigas, e em um 
trecho em frente à garagem do Sr. 
Jarbas (em torno de 9 metros). Na 
próxima semana, começa a quarta 

etapa, aprovada em assembleia, que 
durará 28 meses, contemplando uni-
camente a Avenida Manuel Bandeira. 
O planejamento é que trechos de 80 
a 100 metros de intertravado sejam 
colocados a cada mês, de acordo com 
o fluxo de caixa específico.
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ConViver
ConVIVER bem é... se intei-
rar dos problemas e se mobi-
lizar pela melhoria da capta-
ção e abastecimento de água 
do Pasárgada! Nos próximos 
dias, começam os trabalhos 
da Comissão da Água, for-
mada por associados que irão 
estudar, discutir propostas 
comerciais e fiscalizar a im-
plantação do novo sistema 
de água do condomínio. In-
forme-se, junte-se ao grupo e 
fortaleça esse movimento!
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NOVO CALÇAMENTO

OBRAS NA BARRAGEM
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