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Reunião com a Vale  

 
 

Ontem, dia 23/10, foi realizada, a 5ª reunião entre 
diretoria da Aspas, a Comissão de Moradores formada 
para tratar sobre a questão do excesso de ruídos da 
mineração e a Vale. No encontro foram avaliadas as 
medidas adotadas pela empresa para diminuir os 
incômodos causados pelo excesso de ruídos da 
mineração e buscar soluções para o problema.  
 

A Aspas informou que, na área conhecida como baixo 
Pasárgada, as ações acordadas no último encontro 
tiveram resultados positivos. Em compensação, na área 
da Mata (Alameda Flores), o barulho aumentou de forma 
significativa, trazendo muitos transtornos aos 
moradores. 
 

Os representantes da comunidade solicitaram que a Vale 
faça um planejamento da escala de produção de forma a 
remanejar as atividades que provocam maior ruído para 
os dias de semana, no período diurno, evitando que 
estas sejam realizadas à noite e aos finais de semana. 
 

A Vale se comprometeu em avaliar as questões 
apresentadas neste encontro e apresentar outras 
medidas. Ficou acordado que três vezes por semana, o 
analista de Relacionamento Institucional da empresa, 
Fernando Cláudio Júnior, fará contato com diretora de 
Fiscalização e Segurança da Aspas, Cláudia Magalhães, 
para monitorar os ruídos e tomar providências 
necessárias. 
 

A questão do aumento de poeira também foi alvo de 
debates deste encontro. Fernando Cláudio reforçou que 
devido à longa estiagem a situação foi atípica e explicou 
como a empresa tem atuado com a aplicação de 
produtos e tecnologias na pista de rolagem e taludes 
para procurar diminuir os níveis de suspensão de 
particulados.  

No dia 22 de novembro, acontecerá uma nova 
reunião, seguida de visita à Mina Tamanduá para 
dar continuidade às negociações. Posteriormente 
será agendada também uma apresentação da 
Vale sobre ações relacionadas à preservação da 
água na região de Pasárgada. 
 

2º Turno das Eleições  
Excepcionalmente neste sábado, o 
escritório da Aspas não abrirá, tendo 
em vista que o local  já estará ocupado com os 
equipamentos para o segundo turno das eleições que 
ocorrerá no domingo. A 217ª seção 
eleitoral  funcionará na sede da associação. 
 

Conte com nossa Vigilância 
A violência nas grandes cidades só aumenta, por isso 

a Aspas tem direcionado cada 
vez mais esforços para garantir a 
eficiência na segurança no 
Pasárgada. Temos uma equipe 
preparada e treinada para não só 
realizar o trabalho de triagem no 
acesso nas portarias, como 

também para atender aos moradores em situações 
que julgarem de risco. Este serviço está disponível 
aos associados 24h. Basta ligar para o número 3547 -
7000 e solicitar a presença de um vigilante, quando 
se sentir em perigo. Conte com nossos profissionais, 
eles estão aqui para proporcionar a sua 
tranquilidade! 
 

Rede trifásica no Pasárgada 
A Aspas enviou, no dia 23/10, um ofício para a Cemig 
solicitando a verificação das constantes situações de 
queda de tensão no Pasárgada.   Solicitamos a todos 
que também liguem para a distribuidora no número 
116  e registrem esta reclamação, pedindo 
providências. A intenção desta ação é de pressionar a 
Cemig para que seja feita a instalação da rede 
trifásica em todo o Pasárgada. Junte-se a nós, faça 
sua reclamação na distribuidora de energia elétrica! 
 

Retirada nos postes na estrada  
No processo de construção da nova portaria, 
lembramos que no próximo dia 30 de outubro será 
feita a retirada pela Cemig dos postes antigos e 
instalação dos novos, que já receberão a fiação. 

 

 
Mirante 
A empresa contratada que fez o parquinho na Ponte da Poesia iniciou hoje, dia 24/10, o fechamento da 
área do mirante da Madrigais com instalação de telas para a segurança das nossas crianças. 
 


