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Facilite sua vida: programe o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta bancária. 
 

 
Sondagem da Vale em áreas da 
estrada de acesso 
 

A Vale está realizando sondagens em suas 
áreas ao longo da estrada de acesso ao 
Pasárgada. Segundo a empresa, este tipo de 
trabalho não causa interferência na rotina dos 
moradores do condomínio e faz parte de 
estudos exigidos pelo órgão ambiental para 
compor a documentação a ser avaliada na fase 
de validação da Licença de Instalação do 
Projeto de Desenvolvimento Vargem Grande, 
que vem sendo debatido com a comunidade 
desde dezembro de 2011. 

 

Pesquisa IBGE 
 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) iniciou no Pasárgada 
a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua, que levanta 
dados sócioeconômicos em todo o Brasil. Este 
trabalho será desenvolvido pela entrevistadora 
do IBGE, Renata Sena Mineiro, até o dia 
14/05/2014, todos os dias da semana, inclusive 
aos domingos, entre 8h e 21h. Solicitamos a 
todos que colaborem com esta pesquisa e 
recebam a representante do IBGE. 
 

Mantenha seu cadastro atualizado 
 

A comunicação da Aspas tem utilizado cada vez 
mais os meios eletrônicos para transmitir as 
informações necessárias aos associados. Alguns 
endereços de e-mails no cadastro da Aspas 
estão incorretos, pois as mensagens enviadas 
retornam. Para garantir o seu acesso às 
informações, é essencial que seu cadastro 
esteja atualizado. Mande seus dados para 
aspas@pasargada.etc.br ou compareça à sede 
da Associação para atualizar seu cadastro 
pessoal e de seus dependentes. Agradecemos a 
colaboração de todos! 

Abaixo-assinado pela redução do 
barulho da mineração  
 

Ao passar pela portaria, não se 
esqueça de assinar nosso 
ABAIXO-ASSINADO pela 
redução do barulho da 
mineração no entorno de 
Pasárgada. Esta ação foi 
definida devido às constantes reclamações dos 
moradores sobre os incômodos causados pelo 
barulho das atividades das minas Tamanduá e Mar 
Azul. As solicitações de providências feitas 
diretamente à Vale pelo telefone que foi 
disponibilizado pela empresa não têm surtido o efeito 
esperado na redução dos impactos sonoros, assim a 
Aspas optou por fazer este ABAIXO-ASSINADO que 
será enviado à mineradora solicitando: 
1- Redução dos horários de atividades, não podendo 
haver movimentação de veículos após as 22h; 
2- Redução das atividades das esteiras de transporte, 
não podendo haver movimentação das mesmas após 
as 22h; 
3- Apresentação e comprovação de medidas que 
possibilitem a diminuição dos barulhos, como por 
exemplo, a utilização de novas máquinas e 
tecnologias que permitam a não interferência no 
sossego dos moradores de Pasárgada. 
4- Realização de reuniões específicas sobre o assunto, 
organizadas pela diretoria da Aspas, para 
apresentação de plano de ação efetivo com prazo 
determinado a ser apresentado à comunidade em 
reunião aberta. 
Precisamos do maior número possível de assinaturas. 
O abaixo-assinado está disponível na portaria do 
Pasárgada, 24h por dia. Assine-o! Isto gastará apenas 
um minutinho do seu tempo e pode garantir mais 
sossego a toda comunidade de Pasárgada. Colabore! 
 

PRIMEIROS RESULTADOS 
A Vale comunicou à Aspas que para diminuir o 
barulho, a empresa tomou uma primeira medida, que 
foi a alteração do fluxo dos caminhões. 
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