
A coluna de hoje comenta sobre o 
III Fórum Ambiental Fechos, Eu 
Cuido!, realizado no último dia 23. 
Conforme a matéria da jornalista 
Míriam Almeida, disponível neste 
endereço (https://bit.ly/2HKvVkZ), 
o presidente do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio das Velhas, Mar-
cus Vinícius Polignano, defendeu 
que a desapropriação da área a ser 
expandida da Estação de Fechos 
(perímetro verde na imagem ao lado), 
de propriedade da Vale, deveria ser 
feita por meio de compensação am-
biental: “Devemos ampliar Fechos até 
como uma compensação por todos os da-
nos que a mineração está provocando. 
Essa questão pode entrar dentro de um 
processo de reparo de dano. Isso torna 
Fechos mais favorável numa luta polí-
tica para a gente conquistar”. Durante 
o evento, um abaixo-assinado con-
tendo assinaturas dos participantes 

do fórum a favor da expansão, jun-
tamente com a petição pública cria-
da na comunidade AVAAZ.org (com 
mais de duas mil assinaturas), foram 
entregues à deputada estadual Ana 
Paula Siqueira, autora do Projeto 
de Lei que defende a ampliação de 
Fechos. O diretor de Planejamento 
e Regulação do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (IGAM), Thiago 
Santana, também falou sobre o gra-
ve problema do lançamento clandes-
tino de esgoto em cursos d’água da 
região. A EEF abriga recursos hídri-
cos que abastecem cerca de 135 mil 
habitantes de Nova Lima e região 
Centro-Sul de Belo Horizonte atu-
almente. O presidente do CBH Rio 
das Velhas, Marcus Vinícius Poligna-
no, também comentou sobre a grave 
situação do Sinclinal Moeda, uma 
formação geológica que abrange a 
Serra da Moeda e Fechos. O abas-
tecimento da RMBH depende das 
águas que emanam do Sinclinal Mo-
eda e da Serra do Gandarela. Polig-
nano fez uma provocação instigante 

durante sua apresentação: "Se quere-
mos água ou mineração é uma decisão 
da sociedade, ela tem que ter o direito 
de tomar esta decisão". Segundo dados 
da FEAM, existem 82 barragens de 
rejeito localizadas no Alto Rio das 
Velhas, sendo sete com estabilidade 
não garantida. Existem 30 de alto 
dano ambiental, e três em estado de 
emergência máxima. Outros desta-
ques do fórum foram o lançamento 
da 2ª Edição da Revista “Fechos, Eu 
Cuido!” e do vídeo de sensibilização 
ambiental, que pode ser acessado 
neste link (https://bit.ly/2EJV8uf).

A ASPAS começa, esta semana, a cons-
trução da nova portaria principal do 
Pasárgada, atendendo a uma pauta 
aprovada em assembleia de morado-
res em 2013. A previsão é que a obra 
dure aproximadamente cinco meses, 
mas não irá alterar a movimentação de 
entrada e saída do condomínio. Para o 
diretor-presidente da ASPAS, Manoel 
Ambrósio, a principal vantagem da 

nova portaria é que ela será mais ro-
busta, trazendo maior segurança para 
os associados. Além disso, destaca o 
diretor, “os vigilantes terão melhores 
condições de trabalho porque não preci-
sarão, por exemplo, sair na chuva para 
controlar o fluxo de veículos”. A intenção 
é que a portaria B do Pasárgada tam-
bém seja reformada, mas ainda não há 
previsão para o início das obras.

A Associação dos Condomínios Hori-
zontais (ACH), com apoio da Prefei-
tura de Nova Lima, tem um projeto 
de construção de casas populares no 
Jardim Canadá, para pessoas com 
rendimento mensal de até dois sa-
lários mínimos. Para isso, está re-
alizando um cadastro com dados 
daqueles que queiram pleitear a mo-
radia. A ASPAS está recebendo a ins-
crição de pessoas que trabalhem no 
condomínio e se encaixem no perfil 
exigido. Os interessados devem pro-
curar a sede administrativa da asso-
ciação portando seus documentos e 
preencher um formulário.

VISITA/AGENTE DE SAÚDE
Começa hoje, 31, e acontecerá, uma 
vez por mês, a partir de agora, a visita 
de uma agente de saúde da Prefeitura 
de Nova Lima às casas do Pasárgada. 
O objetivo é fazer um cadastro dos 
moradores junto à Unidade Básica de 
Saúde de Macacos. Esse cadastro fa-
cilita a realização de consultas médi-

cas e é uma oportunidade de detectar 
se há moradores que necessitam de 
cuidados especiais, como diabéticos, 
gestantes e cardíacos. A agente comu-
nitária de saúde estará devidamente 
identificada e o morador que não qui-
ser compor o cadastro basta assinar 
um termo declarando sua decisão.
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