
Mina do Tamanduá
Os meses de fevereiro e março têm 

sido estratégicos para os encaminha-
mentos a respeito da pilha de estéril 
e da barragem Capão da Serra, da 
Mina do Tamanduá, que preocupam 
a nossa comunidade há tanto tempo. 
Após muita insistência, a Compa-
nhia Vale finalmente apresentou, no 
dia 26 de fevereiro, parte dos docu-
mentos que vem sendo sistematica-
mente solicitados pela ASPAS.  

Entre eles está um laudo sobre a 
barragem de Capão da Serra, realiza-
do no 2º semestre de 2018; o plano 
de fechamento da Mina de Mar Azul; 
o relatório do Programa de Monito-
ramento da Qualidade da Água Su-
perficial da Mina do Tamanduá, re-
ferente a setembro de 2017 a agosto 
de 2018; e as medidas de vazão na 
barragem de janeiro a novembro de 
2018. 

A Vale afirmou que já começou 
a fazer testes iniciais de redução 
do volume hídrico da barragem de 
Capão da Serra, onde foram instala-

das máquinas e geradores. Afirmou 
ainda que está sendo montada uma 
sala de monitoramento online, para 
funcionar durante 24 horas, sete 
dias por semana, com perspectiva de 
instalação dos equipamentos em ou-
tubro de 2019. Entretanto, a Compa-
nhia não assegurou se a comunidade 
terá acesso aos dados em tempo real. 

Embora seja certo que ainda fal-
tam informações importantes, como 
o histórico de construção da barra-
gem e da pilha de estéril, os docu-
mentos apresentados estão sendo 
analisados para que seja possível 
elaborar os próximos passos da co-
munidade a partir de agora. 

Desde o crime ambiental de Bru-
madinho, a ASPAS intensificou a 
pressão junto aos representantes da 
Companhia e da Defesa Civil para 
garantir a estabilidade da barragem 
e da pilha de estéril. 

A mobilização envolve os morado-
res e lideranças de Macacos e Nova 
Lima, que estão buscando alinhar 
as estratégias para fortalecer o mo-
vimento de proteção à nossa região. 
Esta mesma mobilização já culmi-
nou na formação da Rede Águas 
Claras.

A partir de hoje, 1º de março, a ges-
tão da água que abastece o Pasárga-
da passa a ser de responsabilidade da 
ASPAS. O Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) entre o condomínio e 
a FFR Lançamentos LTDA foi final-
mente assinado na noite do dia 27 de 
fevereiro, após muita negociação en-
tre as partes desde 2004. De acordo 
com o presidente da ASPAS, Manoel 
Ambrósio, neste primeiro momento 
será utilizada a mão de obra que hoje 
presta o serviço, mas sob supervisão e 
coordenação da Associação. “Os fun-
cionários do Pasárgada vão ser trei-
nados e certamente conseguirão fazer 
uma operação eficiente, acabando, 
definitivamente, com os problemas 
de abastecimento que já vivemos”, 
comemorou. O Termo estabelece que, 
caso o problema de abastecimento 
seja reflexo de inadequações da in-
fraestrutura, a FFR será a responsável 
pelo custo de obras de recuperação do 
sistema de distribuição pelo prazo de 
dois anos. O TAC seguirá agora para 
assinatura do Ministério Público Fe-
deral e da Prefeitura de Nova Lima, 
que serão responsáveis por assegurar 
o seu cumprimento. À Prefeitura de 
Nova Lima, também está sendo solici-
tada a concessão do serviço de sanea-
mento básico.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 16 DE MARÇO, ÀS 9H, NA SEDE DA ASPAS. 
PAUTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 E APROVAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL.
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NOSSO
AMBIENTE

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA

TRANSPORTE NO 
CARNAVAL

FOLIA NO 
PASÁRGADA

Capriche na fantasia e venha celebrar 
o carnaval conosco no dia 2 de mar-
ço, de 14h às 20h, na sede da ASPAS! 
Teremos DJ tocando músicas típicas, 
chopp e comidas vendidas pelos for-
necedores da feirinha. A entrada é 
franca e aberta a todos os moradores. 
Reúna a família e venha se divertir!

O serviço de van vai funcionar nor-
malmente na segunda e na quarta-fei-
ra do carnaval, 4 e 6 de março, sendo 
interrompido somente na terça, dia 
5. Já os ônibus vão circular normal-
mente no sábado e domingo, 2 e 3 de 
março. Na segunda e na terça, dias 4 e 
5, os ônibus circulam com os horários 
de domingo. Fique de olho!


