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Facilite sua vida – programe o pagamento da mensalidade da Aspas em débito automático. 

 
Manifestação em prol dos animais  
 

No domingo, dia 21 de setembro, aconteceu uma 
manifestação no Pasárgada, em prol da vida dos 
cachorros e de outros animais que vêm sofrendo 
intoxicação por ingestão de substâncias 
venenosas. Muitas pessoas compareceram ao 
evento acompanhadas de seus bichinhos de 
estimação. As crianças sensibilizadas com os 
últimos acontecimentos criaram cartazes com 
apelos por mais paciência e amor aos animais e 
entoaram o grito de desabafo: “Abaixo a 
intolerância, chega de matança!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspas em ação 
 

Manutenções no Parquinho 
 

O “Parquinho do Riachinho”, na Ponte da Mata, 
já se consolidou como ponto de encontro da 
meninada do Pasárgada. Para oferecer cada vez 
mais segurança aos 
frequentadores deste 
espaço, algumas 
intervenções foram 
feitas no local na 
última semana. 
 

Foi realizado o 
conserto das argolas 
nos brinquedos para 
que as crianças 
possam brincar sem 
riscos de acidentes e 
a pedido da Aspas, a 
Prefeitura de Nova 
Lima realizou a poda 
de árvores para a 
retirada de galhos 
que ameaçavam cair. 

 

Intervenções no ponto da van 
Para dar mais conforto aos usuários do 
transporte público de Pasárgada, foi colocada no 
chão do ponto da van, construído na semana 
passada, uma 
cobertura de 
brita. Esta 
intervenção, 
além de dar 
um aspecto 
mais agradável 
ao local, 
evitará que as 
pessoas 
fiquem expostas à poeira na época de seca e ao 
barro no período das chuvas.  
 
 

Cuidado na estrada de acesso 
Solicitamos aos motoristas para que tenham 
cuidado ao trafegar na estrada de acesso ao 
Pasárgada, respeitem a sinalização, não façam 
ultrapassagens em locais proibidos e, sobretudo, 
mantenham a velocidade permitida. Esta via é 
estreita, com grandes riscos de acidentes. Várias 
pessoas relataram à Aspas já ter passado por 
situações perigosas devido a motoristas que 
ultrapassam em trechos proibidos. Além disso, na 
estrada a passagem de ônibus e caminhões é 
comum, o que diminui ainda mais o espaço em 
determinados pontos da estrada. Evitem 
acidentes, respeitem a vida do próximo! 

Excesso de velocidade nas vias internas 
Outro problema que tem sido recorrente é o 
excesso de velocidade nas vias internas do 
Pasárgada. Lembramos que a velocidade máxima 
permitida no interior do condomínio é de 30KM/h.  
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Reunião com a Vale 
 
No último dia 24 de setembro, foi realizada uma 
reunião entre diretoria da Aspas, a Comissão de 
Moradores formada para tratar sobre a questão do 
excesso de ruídos da mineração e a Vale. O 
encontro teve como objetivo dar continuidade às 
negociações para buscar soluções relacionadas aos 
incômodos causados aos moradores de Pasárgada 
pelo barulho provocado pelas operações da 
empresa.  
 

Com base nas informações fornecidas pela 
comunidade, a empresa fez um mapeamento das 
atividades que estariam causando maiores impactos 
aos moradores de Pasárgada. A Vale apresentou 
algumas medidas que já foram adotadas e outras 
que ainda serão implantadas nos próximos dias. 
 

Foi identificado que os equipamentos móveis como 
caminhões e as máquinas que operam nas partes 
superiores da mina Mar Azul são os principais 
responsáveis pelo excesso de barulho. No caso da 
Mina Tamanduá, na avaliação feita pela Vale, o 
incômodo está relacionado ao fluxo de caminhões 
na pilha de estéril. Para a operação de compactação 
de taludes, a empresa estava utilizando 
equipamentos de médio e grande porte, em um 
total de 28 máquinas funcionando em vários 
horários do dia.  
 

Para diminuir o barulho, a Vale optou por trocar os 
equipamentos por outros de porte menor e reduzir 
a frota de 28 para 18 equipamentos nesta operação. 
A Vale informou que além da redução da frota, a 
empresa fará também uma alteração na rota de 
fluxo dos caminhões. 
 

No caso da Mar Azul a empresa informou que não 
está mais operando nas áreas mais altas, no período 
de 22h às 8h e nem nos finais de semana. 
  
Fernando Cláudio, analista de Relacionamento 
Institucional da Vale, solicitou um retorno da 
comunidade sobre o resultado dessas ações iniciais.  
 
 

 

“Esta resposta é importante para que a empresa 
tenha uma noção se as medidas implantadas 
estão surtindo o efeito esperado”. 
 

Caso tenha percebido alguma melhora ou piora 
com relação aos ruídos e emissão de 
particulados, envie um e-mail para 
aspas@pasargada.etc.br expondo sua 
percepção. Essas informações serão 
repassadas à empresa para continuidade das 
ações. 
 

A Vale informou ainda que está contratando 
um especialista para realizar uma análise dos 
impactos do espectro do som, para definir 
novas medidas possíveis de ser adotadas. 
 
 

Água – um tesouro que não 
pode vazar pelo ralo... 
 

Como estamos há um 
longo período sem 
chuvas, solicitamos a 
colaboração de todos no 
sentido de evitar 
desperdícios de água.  
Aí vão algumas dicas: 
 

 
 

REGRAS DA BOA 
JARDINAGEM 
Regar jardins e plantas durante 10 minutos 
consome 186 litros de água. 
 

- Use uma mangueira com esguicho-revólver e 
economize 90 litros em 10 minutos de rega do 
jardim.  
- Regue as plantas de manhãzinha ou à noite. 
- Não saia de casa e deixe o aspersor ligado, 
além de gastar centenas de litros de água, você 
estará encharcando e prejudicando o seu 
jardim. 
- Não lave passeios e calçadas. Instrua seus 
funcionários a utilizar vassoura para esta 
limpeza. 
 
 

  
 


