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Cerca é violada novamente 
 

Esta semana, a equipe de 
vigilância da Aspas encontrou 
a cerca na área da represa 
arrebentada novamente. O 
cercamento foi  reforçado na 
semana passada para evitar o 
acesso de pessoas estranhas 
e sem identificação no 
Pasárgada.  Esta atitude tem 
comprometido o trabalho da 
equipe de segurança da 
associação e colocado em 
risco os moradores. 

Solicitamos a colaboração de todos para que preservem 
a cerca intacta e, caso percebam pessoas frequentando 
a represa ou qualquer conduta suspeita próxima a este 
local que  avisem imediatamente a Aspas, nos telefones 
3547-7001 o u 3547-7000. 
 

Evite o desperdício de água 
 

Estamos passando novamente por um período de 
falta de chuvas e de escassez de água. Para evitar o 
desperdício, é preciso uma mudança de postura de 
todos, moradores e funcionários. Algumas medidas 
simples contribuem muito para economizar este 
bem tão precioso que a natureza nos oferece: 
- Verifique se existem vazamentos em sua 
residência. Uma torneira pingando, consome cerca 
de 50 litros de água por dia, o suficiente para um 
banho demorado. 
- Regar jardins e plantas durante 10 minutos 
consome 186 litros de água. Nesta época de seca, 
evite o uso do aspersor. Use uma mangueira com 
esguicho-revólver e economize 90 litros em 10 
minutos de rega do jardim. No verão, regue as 
plantas de manhãzinha ou à noite. No inverno, faça 
o mesmo pela manhã, mas apenas dia sim, dia não. 
- Armazene a água da chuva que cai do telhado 
para molhar o jardim e lavar o quintal. 
- Ao lavar o carro, use o balde ao invés da 
mangueira.  
 

Aspas em ação 
 

Devido a inúmeros 
buracos em um trecho 
da Avenida Manuel 
Bandeira, próximo à 
residência do Sr. Luiz 
Martins, onde tem 
sido celebrada a missa 
aos domingos, a Aspas realizou uma obra de recuperação 
do calçamento em um trecho aproximado de 16 metros 
de extensão. Como neste local, por várias vezes, foram 
feitos reparos nos buracos e estes voltavam a aparecer 
depois de um tempo, a Aspas optou desta vez por retirar 
todo o calçamento e refazê-lo, evitando assim o desgaste 
nos mesmos lugares. 
 

Imprudência na estrada de acesso 
 

A Aspas tem recebido diversas reclamações sobre o 
comportamento de alguns motoristas que continuam 
trafegando em alta velocidade 
pela estrada de acesso ou 
distraídos, falando ao celular, 
fazendo ultrapassagens que 
colocam em risco a vida de 
pessoas. Esta estrada é 
perigosa, não tem 
acostamento e por ela trafegam diariamente crianças, 
bebês e idosos. Vamos cooperar, respeitem os limites de 
velocidade e a sinalização! Lembramos ainda que nas 
vias internas a velocidade máxima é de 30Km/h. Caso 
presencie situações como estas, de desrespeito e 
imprudência na estrada de acesso e nas vias internas, 
anote a placa e avise imediatamente à portaria para que 
a Aspas possa tomar as medidas que são possíveis nestes 
casos.  

 

Relatórios da atividade mineradora  
 

Com o objetivo de conhecer mais sobre o 
funcionamento da atividade mineradora em nossa 
região, a Aspas fez uma pesquisa na Supram 
(Superintendência de Meio Ambiente de Minas 
Gerais) de documentos relacionados às minas Mar Azul 
e Tamanduá. A associação tem hoje, na administração, 
três encadernações disponíveis aos associados para 
consulta. São elas: 
- PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS; 
- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
AMBIENTAL (RADA) DO COMPLEXO VARGEM GRANDE; 
- MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL 
 

 

Missa de domingo  
Neste domingo, dia 18 de janeiro, às 19h30, haverá 
missa na capela da residência  do senhor Luiz Martins, 
avenida Manuel Bandeira, 720. 


