
ConViver
ConVIVER bem também é co-
nhecer o talento dos novos vizi-
nhos na concepção de móveis. 
Nesse departamento, o casal de 
associados Juliana e Sérgio Stark 
dão show. Além de parceiros na 
vida conjugal, eles trabalham 
juntos em projetos de arquite-
tura, área da Juliana, e design de 
móveis, especialidade do Sérgio. 
O casal projetou uma base de ma-
deira, que pode servir para mesa 
ou aparador, e a peça foi escolhi-
da para compor a Mostra 100% 
Minas, da Casa Fiat de Cultura. 
A exposição reúne 25 peças cria-
das por 30 designers mineiros, e 
fica aberta de hoje até 08 de ju-
lho, na Praça da Liberdade, 10. 
Parabéns ao casal pela parceria!

Agenda importante neste sába-
do, 30. A ASPAS realizará uma 
reunião aberta para debater, 
junto aos associados, as novas 
propostas para a reformulação 
do Estatuto Social da associação. 
A comissão de reestruturação 
do documento apresentará as 
mudanças propostas, debaterá e 
esclarecerá pontos importantes. 
Os associados também poderão 
apresentar novas contribuições, 
sugestões ou outros posiciona-
mentos. Para o diretor de Comu-
nicação da ASPAS,  Wanderley 
Chieppe, que fez parte da comis-
são, “É fundamental, nesse momen-
to, a participação de toda a comu-
nidade do Pasárgada na discussão, 
introdução de novos aperfeiçoamen-
tos e busca de um consenso para se 
formular os melhores dispositivos 
que possam resultar em melhores 
práticas”. A reunião aberta acon-
tece às 9h, na sede administrati-
va da ASPAS.

O MELHOR AINDA 
ESTÁ POR VIR

Os moradores do Pasárgada pu-
deram perceber, nas últimas se-
manas, um intenso movimento 
da Vale realizando prospecções 
de sondagem nas vias de acesso 
abertas na área que forma as ca-
beceiras das nascentes do córre-
go Tamanduá. A ASPAS entrou 
em contato com a mineradora, 
solicitando informações sobre 
as atividades que estão sendo 
realizadas, qual a razão da mo-
vimentação e o que pretendem 
fazer na área. Estamos aguar-
dando o agendamento de uma 
reunião com a equipe técnica da 
Vale, para abordar também so-
bre o monitoramento e contro-
le de poeira, emissões sonoras, 
drenagem pluvial e contenção 
de sedimentos, monitoramento 
da qualidade da água e da vazão 
dos córregos Tamanduá e Ca-
pão da Serra. Outros assuntos 
que estarão na pauta da reunião 
são a intensidade de vibrações 
e pressões acústicas, controle 
mais rígido de ruídos difusos, 
incluindo a implantação de cor-
tinas arbóreas, rígido horário de 
operação, reestudo de engenha-
ria de equipamentos, ref lores-
tamento das pilhas de estéreo, 
reabilitação de áreas degrada-
das, análise de risco ambiental 
e planos de ações para situações 
emergenciais e monitoramen-
to da dinâmica dos aquíferos. 
A ASPAS ainda discutirá uma 
série de medidas mitigatórias 
e compensatórias dos impactos 
gerados nas minas Tamanduá e 
Mar Azul para o meio ambiente 
e para a nossa comunidade.

REUNIÃO ABERTA IRÁ DISCUTIR NOVAS PROPOSTAS PARA O ESTATUTO SOCIAL DA ASPAS: PARTICIPE!

Mês de junho terminando e você já 
deve ter curtido ao menos uma festa 
junina, mas o melhor ainda está por 
vir! O arraiá do Pasárgada acontece 
no sábado, 14 de julho, e os ingres-
sos estão à venda na sede da ASPAS. 
Os convites custam R$ 40,00 ou R$ 
35,00 mais 1 litro de leite integral. 
Lembrando que o leite será doado 
para o Projeto Social Transformar, do 
Jardim Canadá.

A fim de solucionar as dificuldades 
de pagamento dos rateios mensais 
de proprietários, a ASPAS contratou 
uma empresa especializada para co-
brança das taxas mensais em débi-
to. Pedimos a todos os proprietários 
quando abordados que colaborem 
com a prestadora de serviços, bus-
cando a solução em conjunto, tendo 
em vista que o pagamento mensal é 
da mais alta importância para todos 
e o bem comum.
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