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Mudanças na diretoria da Aspas  
 

Com pesar, comunicamos que, no final do mês 
de março, a Aspas recebeu, de forma oficial, a 
renúncia de dois componentes da diretoria: 
César Possas Barbosa Chaves (diretor Financeiro 
e de Contabilidade) e Igor Pantuzza Wildmann 
(diretor de Comunicação e Divulgação).  
 

Ambos justificaram suas saídas por questões 
pessoais e se dispuseram a continuar 
colaborando com as ações e apoiando o 
trabalho da diretoria. A Aspas agradece 
imensamente aos dois diretores pelas valiosas 
colaborações dadas até o momento. 
 

Expansão da Mineração 
 

O presidente da Câmara dos Vereadores, Nélio 
Aurélio (PMDB), que assumiu interinamente no 
dia 01/04 a Prefeitura Municipal de Nova Lima, 
revogou no dia 03/04 a declaração de 
conformidade para a atividade de expansão da 
mina Capitão do Mato do Complexo Vargem 
Grande da Vale. Ele considerou que a empresa 
ocupou de forma irregular área pública, se 
referindo às Estradas Campo do Costa e Rio do 
Peixe.   
 
A empresa havia solicitado em julho do ano 
passado a Licença Prévia concomitante com a 
Licença de Instalação e apresentou o estudo de 
impacto ambiental, tendo sido realizadas 
audiências públicas. 
 
A decisão do Prefeito interino, além de reforçar 
a demanda da comunidade de Pasárgada para 
abertura desse acesso para Macacos pela 
Campo do Costa, pode atrasar o processo de 
obtenção da Licença de Implantação do projeto.  
 
Assim que a Aspas tiver novas informações 
sobre esta medida, será enviado comunicado a 
todos. 

 

Evite aborrecimentos de pagamento com multas 
devido a esquecimentos. Programe a mensalidade 
com a Aspas por débito automático em sua conta 
bancária.  
 

Para falicitar este processo, você pode pegar na 
Associação a autorização para o débito automático 
ou solicitá-la pelo e-mail aspas@pasargada.etc.br ,  e 
esta será prontamente enviada. Assim, basta 
preenchê-la que a Aspas cuidará de tudo junto ao seu 
banco. Esta medida não é  definitiva, podendo ser 
 revertida a qualquer tempo, bastando a 
manifestação junto ao seu respectivo banco. 
 

Facilite sua vida! 
 

Oficina de compostagem e horta  
 

Nos dias 09 e 10 de abril, de 8h às 12h, a Vale 
ministrará aos funcionários de campo da Aspas uma 
oficina de compostagem e horta, que será aberta 
também aos funcionários dos associados.  
 

No dia 09, a aula teórica acontecerá no Restaurante 
Preferido do Rei. No dia 10, serão realizadas 
atividades práticas na área próxima à portaria B, 
onde estão sendo depositados os resíduos verdes. 
Caso tenha interesse na participação de seus 
funcionários, as inscrições poderão ser feitas na 
Aspas até o dia 08, de 8 às 17h. 
 
 

Poço Profundo 
A manutenção realizada no poço profundo 
apresentou bom resultado. Antes da intervenção, a 
produção estava menor que 6 metros cúbicos de 
água por hora. Agora o Poço está produzindo mais 
de 11 metros cúbicos por hora. A diretoria da Aspas 
e a FFR poderão agora fazer um cronograma de 
implantação do restante do projeto, que dependia 
deste resultado para definição das próximas ações.  

.  
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