
Em março de 2018, abrimos a sé-
rie de matérias da coluna Nosso 
Ambiente apresentando a Estação 
Ecológica de Fechos, uma Unidade 
de Conservação vizinha ao Pasár-
gada. Esta semana destacamos uma 
vitória importante na tramitação 
do projeto de lei da Assembleia Le-
gislativa de Minas que trata da ex-
pansão de Fechos. A Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) apro-
vou, nesta terça-feira, 14, parecer 
pela constitucionalidade do Projeto 
de Lei (PL) 96/19, da deputada Ana 

Paula Siqueira, da Rede (leia maté-
ria aqui: https://bit.ly/2Q74zIx). A 
batalha pela conservação de Fechos 
começou em 2012. Naquela época, 
visando reverter o quadro de amea-
ças de redução da vazão da unidade 
de conservação nos últimos 10 anos 
e de expansão da atividade de mine-
ração em direção a Fechos e acima 
do Pasárgada, foi protocolado na 
Assembleia Legislativa um projeto 
de expansão de Fechos, pelo Movi-
mento Fechos eu Cuido em parceria 
com o Núcleo de Geoprocessamento 
do Ministério Público de Minas Ge-
rais (leia mais sobre o assunto aqui:  
https://bit.ly/2Q74zIx). A expansão 
da Estação Ecológica de Fechos foi 

tema de dois projetos apresenta-
dos nas duas últimas legislaturas: 
os PLs 3.512/12 e 444/15, ambos 
de autoria do ex-deputado estadu-
al e atualmente federal Fred Costa 
(Patri-MG). Nesta legislatura, a de-
putada Leninha (PT) apresentou 
o PL 301/19, que sugere a expansão 
em 222,12 hectares, anexado ao PL 
96/19. A proposta de expansão de 
Fechos é fruto da mobilização da so-
ciedade civil, que continuará alerta e 
irá acompanhar cada etapa no pro-
cesso de tramitação na Assembleia 
Legislativa visando salvar nascentes 
de água, porções de recarga dos re-
cursos hídricos e a proteção integral 
de áreas ricas em biodiversidade.

Os resíduos das residências do Pasár-
gada têm os dias corretos de coleta. 
Quando os moradores desrespeitam 
o cronograma e colocam o lixo para 
fora em qualquer dia, o condomínio 
fica mais poluído e os resíduos po-
dem parar em lotes vagos ou nas cal-
çadas até mesmo dos vizinhos. Para 
evitar isso, é preciso seguir os dias 
corretos de recolhimento. Na segun-
da, quarta e sexta, há a coleta do lixo 
comum. Na terça, dos resíduos reci-
cláveis, e, na quinta e na sexta, dos 
resíduos verdes, formados por folhas, 
gravetos e pequenas sobras de jardi-
nagem. Fique atento e colabore para 
a destinação correta dos resíduos!

A mineradora Vale instalou um es-
critório de conciliação em Macacos, 
para atendimento daqueles que so-
freram danos materiais e morais 
em razão da evacuação da Barra-
gem B3/B4, na Mina Mar Azul. O 
escritório fica localizado à Rua São 
Luiz, 181, e funciona de segunda 
a sexta, das 9 às 18h. Os atingidos 
que irão negociar com a minerado-
ra devem estar acompanhados de 

defensores públicos ou advogados. 
A Vale também informa que a par-
tir de segunda-feira, 20, começará a 
entrega dos  vouchers-refeição para 
quem se cadastrou junto à Secretaria 
de Assistência Social de Nova Lima. 
A entrega será feita na antiga Escola 
Municipal Rubem Costa Lima, às se-
gundas, de 9 às 16h, mediante apre-
sentação de documentos originais da 
pessoa e de seus familiares.

SÃO JOÃO
Em poucos dias começa a tem-
porada de São João e a festa do 
 Pasárgada já tem data. Como no 
ano passado, o arraiá do condo-
mínio em 2019 será em julho, no 
sábado, dia 13. Vai ser bom de-
mais, já reserve aí na sua agenda!

A associada Martinha Britto fez o se-
guinte apelo na página da ASPAS no 
Facebook: “A ASPAS poderia, por genti-
leza, mais uma vez publicar um lembre-
te a respeito de passeios com cães sem as 
guias? Tenho verificado que, infelizmen-
te, cada dia mais pessoas têm caminhado 
com seus cães soltos, e isso já foi objeto 
de muitas conversas por aqui”. Então 
fica combinado, além do lixo nos dias 
corretos, vale o lembrete de só passear 
com os cachorros quando eles estive-
rem com suas coleiras. Esse cuidado 
protege seu animal e garante a segu-
rança dos moradores de Pasárgada.
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