
No último dia 08, 
associados discutiram, 
em reunião aberta, a 
Ação Popular que 
pede a suspensão das 
licenças de funciona-
mento das barragens 
que possam colocar 
em risco as comu-

nidades de seu entorno. O advogado 
responsável pela ação, Lafayette 
Sobrinho, explicou à comunidade 
como funciona esse instrumento jurí-
dico e que a intenção não é um veto 
às mineradoras: “Não é uma ação para 
impedir a atividade minerária, mas a fis-
calização correta das barragens, para que 
as comunidades de seu entorno possam 
viver sem medo”, explicou. 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 portarias do 
Pasárgada, preencher e fazer uma cópia 
digitalizada; 

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

Desde o início deste mês, uma van 
mais nova está circulando dentro 
do Pasárgada. A mudança partiu de 
uma reivindicação de alguns associa-
dos, preocupados com o bem-estar de 
seus funcionários, maiores usuários do 
transporte. O veículo, que é alugado 
pela Aspas para realizar o transporte, 
era de 2009 e agora é de 2013. Em 
relação ao anterior, são dois assentos 
a menos, mas segundo o responsável 
pelo serviço, Sérgio Costa, dois bancos 
já foram encomendados e serão insta-
lados em breve: “Estamos estudando até 
a possibilidade de termos uma van ainda 
maior”, afirma. Outra melhoria foi em 
relação à comunicação sobre os horá-
rios de passagem da van. O motorista 
Guilherme Eduardo criou um grupo 
de whatsapp entre os usuários inte-
ressados e, ao sair de Belo Horizonte, 
envia uma mensagem falando o horá-
rio de partida e sua localização: “Dessa 
forma, os passageiros podem acompanhar 
o trajeto e saber em que horário a van vai 
passar pelo seu ponto”, explica. A Aspas 
reconhece que o serviço ainda precisa 
ser aperfeiçoado, mas está empenhada 
em amenizar os problemas, inclusive 
de excesso de passageiros, pois em 
alguns dias a van tem mais usuários 
do que o número de assentos disponí-
veis. Os associados que se interessarem 
em montar um grupo de trabalho 
para atuar junto a Aspas, pensando 
em como melhorar o serviço, podem 
entrar em contato com a Natália, na 
sede administrativa. 

SERVIÇO DE VAN DO PASÁRGADA MUDOU: ENTENDA QUAIS FORAM AS MELHORIAS
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A Aspas está empenhada em melhorar as 
medidas de segurança do condomínio. 
Recentemente, diretores da associação 
se reuniram com associados que moram 
próximo à represa da Vale, onde uma 
casa foi assaltada. Ficou definida a 
criação de um grupo de trabalho para 
discutir sobre as questões de segurança. 
Outra medida tomada foi uma reunião 
com a empresa de segurança respon-
sável pelas câmeras das portarias e o 
sistema de identificação daqueles que 
entram no condomínio. O objetivo foi 
solicitar a expansão das medidas de pro-
teção para o Pasárgada.

O asfaltamento do acesso princi-
pal do Pasárgada, a partir do Vale do 
Sol, é um tema que divide os morado-
res do Pasárgada. A Aspas propôs um 
 abaixo-assinado pedindo a realização 
da obra, documento que seria enca-
minhado à Prefeitura e à Câmara de 
Vereadores de Nova Lima. No entanto, 
diante de posicionamentos contrários 
ao abaixo-assinado, a decisão sobre o 
pedido ou não de asfaltamento ficou 
para a próxima assembleia da Aspas, 
que acontecerá em 13 de março. Nessa 
reunião, os associados poderão debater 
o assunto e chegar a um consenso por 
meio de votação. 

DIAS DE FOLIA
EM MACACOS haverá carnaval todos 
os dias, no espaço da feirinha e em 
frente à igreja.  Atente para os horá-
rios: matinês a partir das 14h, blocos 
a partir das 18h e as bandas come-
çam às 22h. 

SEDE ADMINISTRATIVA DA ASPAS:
funciona sábado de carnaval, 22, de 
08h às 12h, e na quarta-feira de cinzas, 
26, em horário normal. Fechada 
domingo, segunda e terça de carnaval.  

ÔNIBUS:
sábado, 22, e domingo, 23, horários 
normais; segunda, 24, e terça, 25: 
horários de domingo. 
Quarta, 26: horário normal

OBRAS:
sábado, 22, de 8h às 12h, segunda, 24, 
horário normal, e quarta, 26, após 12h. 

CESTA FEIRA: 
não funciona hoje, 21. 


