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Nesta semana deu-se início às obras 
de colocação do novo piso na Alame-
da Madrigais. Os meio-fios já estão 
sendo colocados  preparando a via 
para instalação do intertravado. Na 
próxima semana os funcionários da 
Romanhol – prestadora de serviços 
responsável pela mão-de-obra – ini-
ciam o assentamento do calçamento.
Durante os serviços alguns incômo-
dos ocorrerão, com certeza. Pedimos 
paciência e colaboração dos associa-
dos, na certeza de que os resultados 
dos trabalhos serão compensadores.

No dia 1o de julho, a ASPAS fechou 
uma parceria com a Vale SA para im-
plantação de câmeras de vigilância na 
divisa entre as propriedades da com-
panhia e do Pasárgada.
Parte do custo do projeto está sendo 
doado pela Vale. Em contrapartida, 
a ASPAS irá, em apoio à segurança 
da companhia, monitorar a área da 
represa, nossa vizinha, denunciando 
sua utilização indevida. Ressaltamos 
aos nossos moradores, que adentrar a 
área da represa é proibido, pois trata-
-se de uma propriedade particular e 
não uma área de lazer. 
O projeto terá, também, como objeti-
vo o monitoramento da própria bar-
ragem como parte do Projeto de Aten-
dimento Emergencial – PAE.

A ASPAS recebeu algumas reclama-
ções referentes à falhas na entrega 
de contas da CEMIG. 
Buscando saber as razões, o repre-
sentante da empresa informou que 
caso haja qualquer alteração no en-
dereço de correspondência não é 
possível emitir a fatura no momento 
da leitura do medidor.
Pedimos então, aos associados que 
não estão recebendo suas faturas, 
que verifiquem o endereço de cor-
respondência cadastrado junto à 
CEMIG e, caso conste corretamente 
o endereço de sua residência no Pa-
sárgada, nos enviem uma cópia da 
fatura para que possamos verificar 
novamente junto à CEMIG, para so-
lucionarmos o problema.

Nossa flora está servindo de meio de 
vida para alguns “desafortunados”.
Foram vistas pessoas saindo das 
montanhas do entorno de Pasárgada 
carregando sacos cheios de plantas 
retiradas de nossas matas e campos. 
Denunciem pois trata-se de crime 
inafiançável! E funciona.
Há algumas semanas atrás, um dire-
tor da ASPAS, percebendo que esta-
vam furtando orquídeas da Serra do 
Rola Moça, chamou a Polícia Militar 
Ambiental que, constatando o crime, 
prendeu os infratores e apreendeu as 
plantas nativas para reinserção em 
seu habitat.
O mesmo aconteceu ontem. A parceria 
entre a comunidade – Arca Amasera, 
Vale – e a Polícia Militar Ambiental re-
sultou, mais uma vez, na apreensão de 
mudas furtadas na Serra da Calçada, 
dentre elas algumas espécies de orquí-
deas, e na prisão dos infratores.
É nossa responsabilidade zelar pela 
preservação do meio ambiente. 

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASPAS
Durante o período de férias de nossa funcionária Luciane, a secretaria de 
ASPAS funcionará em sábados alternados, estando fechada ao atendimento 
nos dias 23/07 e 06/08.
No período de 18/07 a 17/08, a ASPAS estará fechada no horário do almo-
ço, de 12 hs as 13 hs.
Contamos com a compreensão de todos.

Contas da CEMIG SOS Flora!
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O funcionário desta semana é 
ERICKSON PINHEIRO, de 
30 anos, integrante de nosso 
time de segurança desde 2013.    
Pai da linda Yasmin, de 03 
anos, nas horas de folga, em 
bom mineirês, gosta de “me-
xer”com jardinagem. 
“Gosto de trabalhar para a  AS-
PAS por causa do bom ambiente 
e do companheirismo dos colegas”.
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