
Começou ontem a reforma da ponte pró-
xima à portaria b, na saída do Pasárgada 
para Macacos. A edificação é antiga e 
há seis meses já havia sido interditada 
pela Defesa Civil de Nova Lima para 
a passagem de caminhões com carga 
pesada. Com as fortes chuvas de janeiro, 
a ponte ficou ainda mais danificada. A 
reforma está sendo executada pela flapa, 

empresa de engenharia e mineração. 
Na terça, 10, começará a construção de 
uma ponte provisória para que veícu-
los e pedestres possam circular. Será 
colocada também sinalização de pare 
e siga porque haverá manobras de 
máquinas durante a reforma. A ponte 
será removida, reformada e reinstalada 
no mesmo local.
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Esta semana funcionários da Vale 
estiveram na Campo do Costa para 
planejar ações de regularização da 
estrada. A melhoria da Campo do 
Costa em relação à sinalização e pavi-
mentação vem sendo solicitada pela 
Aspas como medida de segurança para 
seus moradores, já que o local é rota 
de fuga para o caso de rompimento da 
barragem Capão da Serra. Além disso, 
uma Campo do Costa segura pode 
atrair novamente turistas e visitantes 
para Macacos, reaquecendo o comér-
cio local. A proposta da Vale é realizar 
uma melhoria na rotatória de entrada 
da via e instalar placas de sinalização, 
que já foram encomendadas. 

Marque na agenda: no sábado, 14, 
tem Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Aspas, na sede 
da associação. A Assembleia Geral 
Ordinária (ago) tem primeira chamada 
às 9h e segunda, às 9h30, e será para a 
prestação de contas de 2019. Já a pri-
meira chamada da Assembleia Geral 
Extraordinária (age) será às 10h e a 
segunda, às 10h30, e a pauta será o 
asfaltamento da estradinha de acesso 
ao Pasárgada. Participe!

Na semana passada, a Diretoria 
Executiva e o Conselho Deliberativo 
da associação estiveram reunidos com 
funcionários da mineradora Vale. 
Entre os assuntos tratados, a retomada 
das negociações para a implantação de 
medidas que garantam a segurança 
na área da represa de Capão da Serra, 
trazendo tranquilidade aos moradores 
do Pasárgada. 

Muitos associados do Pasárgada estão 
pagando tarifas diferenciadas da Algar 
Telecomunicações, recebendo, às vezes, 
serviços semelhantes. Em vista disso, a 
Aspas está estudando uma negociação 
com a empresa, visando equiparar os 
planos e as tarifas. Para que a Aspas 
consiga iniciar a negociação é necessá-
rio, no mínimo, 30 associados. Quem 
quiser participar deve enviar uma conta 
da Algar para a administração da Aspas. 

Quem estava sentindo falta das verdu-
ras e legumes orgânicos da Pitica na 
Cesta Feira pode ficar tranquilo. Ela 
está voltando aos poucos à feirinha, já 
que a colheita foi bastante prejudicada 
pelas chuvas dos últimos meses. Hoje, 
Pitica já estará com algumas verduras, 
legumes e frutas em sua barraca espe-
rando seus fregueses habituais, a partir 
das 18h. Vamos dar aquela força pra ela, 
que foi pioneira da feirinha da Aspas! 

Continua a chamada para a partici-
pação na Ação Popular que pede a 
suspensão das licenças de funciona-
mento das barragens que coloquem em 
risco as comunidades de seu entorno. 
Lembrando que qualquer pessoa pode 
participar da ação, sem nenhum custo. 
Para isso, você deve: 
• Fazer uma cópia digitalizada de seu 

título eleitoral, identidade e CPF; 

• Preencher uma procuração que 
pode ser obtida neste link: https://
bit.ly/37KTIvK. Caso queira, pegar 
a procuração impressa nas porta-
rias do Pasárgada, preencher e fazer 
uma cópia digitalizada; 

• Enviar as cópias digitalizadas dos 
documentos e da procuração para: 
consultoria@lafayette.adv.br 


