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Facilite sua vida, coloque o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta. 
 

 
Funcionamento dos serviços no 
feriado de Páscoa 
 

Devido ao feriado, a Aspas 
estará fechada nos dias 18 
e 21 de abril. No sábado 
(19/04), o funcionamento 
será normal, de 8h às 12h.  
Não serão permitidos 
serviços em obras no período de 18 à 21 de 
abril, retornando normalmente na terça 
(22/04). 
 

VAN – Nos dias 18 e 21/04, a Van funcionará 
com o horário de domingo. Já nos demais dias 
será normal, conforme quadro horários que 
está disponível em: 
http://www.pasargada.etc.br/index.php/infor
mativo/utilidades 
 

ÔNIBUS 3938 – Nos dias  18 e 21 o 
ônibus circulará com o horário de domingo: de 
Pasárgada para Belo Horizonte - 7h40, 12h e 
20h. Nos dias 19 e 20/04 - horário  normal. 
 

Abrace Fechos  
No dia 21 de abril, de 
7h30 às 9h30 será 
realizado um abraço 
simbólico pela 

preservação e ampliação da Estação Ecológica 
de Fechos. A manifestação será na BR 040, no 
posto de Polícia, em frente à Estação. Neste 
mesmo dia, às 9h30 haverá o tradicional 
Abraço à Serra da Moeda, no Topo do Mundo, 
pela ampliação do Monumento Mãe d'água e 
corredores ecológicos da Serra da Moeda.  
 

Comissão de Inadimplência  
Para quem tiver interesse em acompanhar os 
trabalhos da Comissão de Inadimplência, 
informamos que as atas das reuniões estão 
disponíveis na área restrita aos Associados no 
nosso site.  

Reunião do Fórum Tamanduá 
 

No dia 4 de abril, aconteceu mais uma reunião do 
Fórum Tamanduá. Neste encontro, a Aspas foi 
representada por seu presidente Manoel Ambrósio e 
pelo morador José Mário. Foram abordados três 
temas nos debates: 
 

1- Controle de material particulado (poeira no ar): 
Segundo a empresa, 72% deste material provém de 
vias de tráfego, 24% são do arraste eólico e o restante 
de escavação, britagem, peneiramento, cava, 
etc. Para reduzir o impacto, a Vale mistura um 
composto químico à água e lança nas vias; usa 
“hidromulch” nos taludes e faces desnudas (pilha de 
estéreo, cava etc.) e tem colocado cortinas arbóreas. 
Os representantes da Aspas relataram na reunião que 
ainda não se percebe reduções significativas na 
emissão do particulado provindo das Minas Mar Azul 
e Tamanduá. A empresa se comprometeu em ampliar 
as unidades de monitoramento deste material e 
melhorar a comunicação com a comunidade, 
disponibilizando um acompanhamento online. 
2- Centro de controle ambiental (Morro do Chapéu): 
Foram fornecidas informações sobre as estações fixas 
de monitoramento de ruídos, qualidade de ar e da 
água, entre outros. Foi solicitado novamente que as 
informações sejam disponibilizadas on-line, para que 
as comunidades possam auxiliar na aferição dos 
dados e identificação das fontes para adoção de 
medidas mitigatórias. 
3- Cabeceiras do córrego Tamanduá, área vizinha à 
Fechos, acima de Pasárgada: a Vale reafirmou não 
abrir mão de uma faixa de servidão cortando esta 
área, pela possibilidade de transportar minério entre 
as Minas Tamanduá e Mar Azul. Nossos 
representantes reforçaram a posição de Pasárgada 
em não aceitar a proposta de implantação da RPPN 
dividida por uma faixa de servidão. Foi sugerido 
incluir este tema na apresentação que a empresa fará 
à comunidade de Pasárgada sobre o monitoramento 
de ruídos e o centro de controle ambiental. 
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