
ASPAS 
Associação dos Proprietários de Pasárgada 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22/04/2013 
 

Este comunicado encontra-se disponível em nosso site www.pasargada.etc.br 
 

COMUNICADOS  
 

 
Formação da Comissão de Águas Pluviais 

 
 
A diretoria da Aspas comunica que estão abertas as inscrições para a Comissão de Águas 
Pluviais, que terá como objetivo avaliar e encaminhar soluções para o escoamento e 
absorção de águas pluviais no Pasárgada. 
 
Os interessados devem se inscrever na sede da Aspas até o dia 03 de maio.  
 
 

    Vale anuncia disposição de eliminação da “cavinha” no projeto 
de expansão da Mina Tamanduá 

           Notícia foi apresentada pela empresa durante reunião do Fórum Tamanduá 
 
Na última sexta feira (19/04/2013) aconteceu a 17ª reunião do Fórum Tamanduá, 
instância que reúne representantes das associações de moradores da região (ACH, 
Pasárgada, Morro do Chapéu, Jardim Monte Verde, Miguelão, Macacos, Vale do Sol, 
Quintas do Morro) e equipe técnica da Vale, e que foi constituída para debater o pedido 
de licenciamento para a expansão da atividade minerária da Vale em nossa região. 
 
A reunião teve como objetivo dar continuidade ao debate sobre os pleitos apresentados 
pelas associações à Vale no que diz respeito ao projeto de expansão da mineração - o 
Complexo Vargem Grande. 
 
Dentre os temas debatidos, o destaque foi a notícia dada pela empresa de que existe 
uma grande possibilidade de retirada da “cavinha”, que consta do último projeto 
protocolado na SUPRAM, e que seria alocada nas proximidades da Estação Ecológica de 
Fechos e acima do Pasárgada. O indicativo de retirada dessa cava pela Vale é fruto de 
uma demanda apresentada pelas associações à empresa e à Supram de que seria 
inadmissível manter tal cava ao lado de Fechos e próximo do Pasárgada devido ao 
impacto que isso representaria para o meio ambiente e para os moradores. A 
eliminação da “cavinha” foi uma condição imposta pela comunidade de Pasárgada para 
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continuidade do diálogo com a empresa, conforme decisão tomada em assembleia da 
Aspas. 
 
A empresa ficou de apresentar uma nova proposta na próxima reunião do Fórum 
Tamanduá, em que a “cavinha” será eliminada, mas com uma provável pequena 
ampliação da Mina Tamanduá para além do que já foi protocolado na Supram.     
 
Assim que tivermos a nova proposta de expansão da Mina Tamanduá, esta será 
divulgada para os moradores do Pasárgada. 
 
Os resultados obtidos até então demonstram a força das comunidades locais na 
reivindicação de pleitos que garantam a conservação ambiental e a qualidade de vida 
dos moradores, além da capacidade transformadora do diálogo.   
 

 
Atenciosamente 

 
 

   Diretoria da Aspas 


