
Na coluna de hoje, tratamos do tra-
balho de identificação e gestão dos 
recursos hídricos de nossa região. 
No ano passado, o Pasárgada rece-
beu a visita de profissionais respon-
sáveis por um diagnóstico hidroam-
biental das nascentes e dos focos 
erosivos e pontos de degradação da 
área de influência hídrica da Esta-
ção Ecológica de Fechos, envolven-
do as microbacias dos córregos Fe-
chos, Tamanduá e Marumbé. Foram 
cadastradas 30 nascentes na micro-
bacia do córrego Tamanduá, sendo 
19 localizadas no Pasárgada. Os re-
sultados desse estudo já podem ser 
acessados no link a seguir, do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas https://bit.ly/2XpUh8U. 
Dando continuidade ao trabalho, na 
semana passada foram instaladas 
placas informativas das nascentes 
em quatro pontos no Pasárgada, 
com o objetivo de avisar sobre a lo-
calização das nascentes e seu estado 
de conservação. Partindo da ideia de 

“conhecer para proteger”, a ASPAS 
pretende criar espaços de convívio 
próximo a esses pontos para pro-
mover uma maior integração entre 
os moradores e visitantes e a nossa 
paisagem e os ecossistemas aquáti-
cos e as matas ciliares. O abasteci-
mento de nossa comunidade tam-
bém depende da proteção desses 
mananciais. A boa governança dos 
recursos hídricos depende do uso 
compartilhado, pois captações in-
dividuais de água subterrânea com-
prometem a segurança hídrica dos 
nossos mananciais, incluindo os 
poços onde se retira a água para o 
abastecimento de nossa comunida-
de. Evitar desperdícios, melhorar o 
sistema de captação, armazenamen-
to e distribuição fazem parte desta 
gestão, além da importante e neces-
sária mobilização e conscientização 
sobre as ameaças dos projetos de 
expansão das atividades minerárias 
à montante de nossas nascentes. A 
gestão da água é de responsabilida-
de de todos! Vamos, juntos, defender 
os nossos mananciais e garantir um 
abastecimento de água com qualida-
de e quantidade!

Com a assinatura do Termo de Ajusta
mento de Conduta (TAC) com a FFR 
Empreendimentos, a gestão do abaste
cimento de água do Pasárgada passa, a 
partir de agora, a ser feita pela  ASPAS. 
A medição do consumo de água do 
mês de março com cobrança em abril 
já será feita pela associação. A  Pacto 
emitirá um boleto somente para a 
água, que será enviado da mesma for
ma que a guia do condomínio, confor
me optado pelo associado. Fique aten
to, pois a primeira taxa de cobrança 
terá vencimento em 23 de abril.

Acompanhe o que não funciona du
rante o feriado de Páscoa. Hoje, sexta
feira santa, não haverá coleta dos resí
duos verdes, a van não circulará e os 
ônibus terão o horário de domingo. Os 
expositores da Cesta Feira estarão de 
folga. Também nesta sextafeira não 
haverá expediente na sede administra
tiva da ASPAS, assim como no sábado.

A mineradora Vale está distribuindo 
vouchers para os moradores de Pa
sárgada, para serem usados exclusi
vamente no comércio de Macacos. É 
necessário se dirigir à Associação dos 
Moradores de Macacos (rua Dona 
Maria da Glória, ao lado do posto de 
saúde), entre 09 e 14h, levando com
provante de endereço e carteira de 
identidade e fazer um cadastro jun
to a um funcionário da Prefeitura de 
Nova Lima. Em seguida, portando 
um protocolo, se dirigir ao centro de 
atendimento da Vale, entre 09 e 12h. 
Somente na primeira vez será neces
sário apresentar o protocolo à Vale, 
pois, nas demais, a Prefeitura de Nova 
Lima encaminhará à mineradora a lis
tagem dos moradores que solicitaram 
o voucher. No site do Pasárgada, no 
link https://bit.ly/2Dlrr1Y, é possível 
acessar a lista de estabelecimentos que 
aceitam o voucher.

MUDANÇA NA GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PASÁRGADA. NESTE MÊS,
A MEDIÇÃO DO CONSUMO E A COBRANÇA JÁ SERÃO FEITOS PELA ASPAS

ASPAS INFORMA
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA | 19 ABR 2019

www.pasargada.etc.br | tel ASPAS: 3547.7001

NOSSO
AMBIENTE

GESTÃO DA ÁGUA

FERIADO 
DE PÁSCOA

VOUCHER VALE

https://bit.ly/2XpUh8U
https://bit.ly/2Dlrr1Y

