
E ainda sobre os impactos da mine-
ração no Pasárgada, na próxima 
quinta-feira, 12 de setembro, acontece 
um encontro importante para nossa 
comunidade. Trata-se de uma reunião 
territorial, convocada mensalmente 
pelo Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), para ouvir as deman-
das das comunidades em relação às 
barragens da Vale. Entre as pautas que 
serão apresentadas pela Aspas estará o 
projeto e a implantação definitivos da 
estrada Campo do Costa - rota, sinaliza-
ção e tipo de pavimentação, com ampla 
divulgação nos canais de comunicação. 
A meta é informar, principalmente ao 
turista, a existência da via, buscando 
reaquecer o turismo em Macacos. A 
reunião é aberta a toda a comunidade 
do Pasárgada e acontecerá às 14h, na 
sede administrativa da Aspas. 

Segundo o novo Regimento Eleitoral 
da Aspas, em novembro tem eleições 
para governança da associação no 
biênio 2020/2021. Lembrando que a 
partir do próximo ano entra em vigor 
um novo modelo de gestão da Aspas. 
Diferentemente do que é hoje, a asso-
ciação será dirigida por uma Diretoria 
Executiva e um Conselho Deliberativo. 

Amanhã, sábado, é feriado da indepen-
dência. Não haverá expediente na sede 
administrativa da Aspas e os ônibus 
vão circular seguindo os horários de 
domingo.

Esse recado é para a turminha que 
gosta de aventuras, exploração, des-
cobertas e experimentação de coisas 
novas. Há um grupo de escoteiros bem 
pertinho do Pasárgada, no Clube Lagoa 
dos Ingleses. Quem se interessar pode 
obter maiores informações pelo site 
https://www.escoteiros.org.br ou pelo 
número 31 97173-8166 (Zaquel).

REUNIÃO TERRITORIAL

ASPAS 2020/2021

SETE DE SETEMBRO

CLUBE DO ESCOTEIRO

Está chegando o dia! No sábado, 
14 de setembro, a comunidade 
do Pasárgada poderá se infor-
mar sobre a qualidade da água do 
Córrego Tamanduá. O Subcomitê 
da Bacia Hidrográfica das Águas 
da Moeda irá oferecer um curso 
de educação ambiental e monitora-
mento participativo da qualidade 
da água do Tamanduá. A formação 
será destinada aos moradores do 
Pasárgada e faz parte do Projeto 
“Por Aqui Passa Um Rio”. O obje-
tivo é promover atividades que 
estimulem o reconhecimento e o 
pertencimento das comunidades 
locais em relação às bacias hidro-
gráficas e a defesa dos recursos 
hídricos. Os interessados podem 
se inscrever e se informar sobre o 
curso na administração da Aspas. 

No fim de agosto a Aspas convocou 
seus associados para uma assembleia, 
objetivando tratar de assuntos refe-
rentes à mineradora Vale. Cinquenta e 
quatro associados compareceram e 
inteiraram-se da proposta da dire-
toria: a contratação de um advogado 
para implantar ações estratégicas com 
o objetivo de exigir o descomissiona-
mento da barragem Capão da Serra, 
visando à segurança dos moradores 
do Pasárgada, barrar a ampliação da 
Mina Tamanduá, objetivando a segu-
rança de nossos mananciais hídricos 
e a qualidade de vida e o retorno do 
funcionamento da Mina Mar Azul nos 
horários diurnos. Foram apresenta-
dos todos os objetivos da proposta, o 
escopo de trabalho e os prazos suge-
ridos pelo profissional. Por votação, 
52 associados aprovaram a contra-
tação do advogado, um associado se 
absteve e um votou contra. Na sequên-
cia, os associados votaram pela forma 
de pagamento ao advogado, durante 
12 meses. Duas propostas foram apre-
sentadas: o pagamento sendo feito 
por meio de uma taxa extra de R$ 50 

ou de R$ 15, somados a R$ 35 retira-
dos do caixa do calçamento. Por 31 
votos venceu a contratação do advo-
gado por um ano, com o pagamento 
da taxa mensal de R$ 50. Lembrando 
que, além do que foi definido nessa 
AGE, existe um grupo de trabalho 
formado por associados para criar 
ações de enfrentamento das ameaças 
decorrentes da mineração no condo-
mínio. Quanto mais fortalecido ficar 
esse grupo, mais fácil será encontrar 
as saídas para os desafios. Participe!

NOVA PORTARIA
E aos poucos a nova portaria do 
Pasárgada vai ganhando forma. As 
obras ainda estão no começo, mas 
já dá para conferir como ficará 
depois de pronta. Abaixo, a proje-
ção da portaria finalizada – muito 
mais robusta e segura!
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