
Grande vitória para o Pasárgada! 
Depois de anos de uma intensa mo-
bilização da ASPAS, acaba de sair 
o ato formal da Prefeitura de Nova 
Lima que autoriza a construção 
de novas portarias no loteamento. 
Isso dá direito à ASPAS de iniciar 
as obras, usando área pública, ins-
talando as novas portarias com 
cancelas e tendo um maior con-
trole do acesso ao Pasárgada. Para 
o presidente da ASPAS, Manoel 
Ambrósio, “a conquista é fruto de 
uma ação firme da ASPAS junto ao 
poder público municipal. São muitos 
anos buscando uma resposta positi-
va em relação a essa pauta e agora 
o Pasárgada finalmente conseguirá 
portarias mais robustas, com mais 
segurança e um controle maior sobre 
veículos e pedestres”, afirma. Mas a 
mobilização não se encerra com o 

alvará. Os esforços da ASPAS no 
momento estão concentrados no 
aperfeiçoamento da lei municipal 
que pode garantir que a associação 
tenha um controle definitivo sobre 
as portarias.

ASPAS OBTÉM ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DAS PORTARIAS DO PASÁRGADA!

ConViver
ConVIVER bem também é apoiar 
as iniciativas do Pasárgada de 
preservação ambiental. O Projeto 
Resíduo Verde, que visa melho-
rar e reduzir os custos do manejo 
com os resíduos verdes coletados 
no condomínio, será lançado para 
toda a comunidade na sexta-feira, 
18/05. Nesse dia, já será possível 
adquirir o composto orgânico 
resultado da reciclagem das so-
bras de jardinagem. Trata-se de 
um excelente adubo para hortas, 
jardins e pomares dos associados. 
E para acondicionar o composto 
orgânico, a ASPAS está fazendo 
uma campanha para arrecadar 
sacos de ração e aniagem. Quem 
puder colaborar, deixe as doações 
na sede da ASPAS.

A base de cálculo para o IPTU 2018 de 
Nova Lima será idêntica ao do exercí-
cio de 2017, acrescido da inflação pelo 
INPC acumulado, ou seja, 2,07%, con-
forme previsto em lei municipal. O 
IPTU e as Taxas de Serviços Urbanos 
poderão ser pagos em cota única ou 
06 parcelas, a partir de 11 de junho. 
No link a seguir é possível acessar to-
das as informações sobre a cobrança 
do imposto: https://goo.gl/m7NBPU.

Para abrir as comemorações de do-
mingo, a Cesta Feira de hoje será 
cheia de mimos para as mamães. Ha-
verá expositores com opções de pre-
sentes, sorteio de brindes e flores para 
as homenageadas. Tudo isso coroado 
com chope gelado e comidinhas pra 
lá de especiais. A feirinha começa a 
partir das 16h30, na sede da ASPAS, e 
se encerra, impreterivelmente, às 22h. 
Não perca!
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Você sabe a importância dos 
corredores ecológicos? Eles in-
terligam áreas verdes e podem 
fortalecer as estratégias para a 
preservação de mananciais hí-
dricos, os remanescentes de 
vegetação nativa e animais sil-
vestres em nossa região. Contri-
buem para a nossa qualidade de 
vida e amenizam o impacto das 
ilhas de calor geradas nas aglo-
merações urbanas e áreas de 
exploração do minério de ferro. 
A atuação pela defesa dos cor-
redores ecológicos pode e deve 
ser feita de forma continuada e 
conjunta, envolvendo entidades, 
associações e ONGs. Em nossa 
região há movimentos, alguns 
em parceria com a ASPAS, que 
trabalham pela preservação dos 
corredores ecológicos. Merecem 
destaque as organizações Asso-
ciação Promutuca (www.promu-
tuca.org.br) e Movimento Fechos 
eu Cuido (www.fechos.org.br). 
Ambas desenvolvem campanhas 
em defesa dos corredores ecoló-
gicos, que podem ser conferidas 
em:  https://goo.gl/mfvQ6c e 
https://goo.gl/TV9DNm. Ou-
tras organizações que também 
buscam a interligação das áreas 
verdes e que merecem ser co-
nhecidas são o Instituto Cresce; 
Instituto Kairós; Associação dos 
Condomínios Horizontais; Asso-
ciação Comunitária de Macacos; 
Morro do Chapéu; Condomínio 
Lagoa do Miguelão; Condomínio 
Jardim Monte Verde; Aprevs Vale 
do Sol; Arca Amaserra; The Na-
tureConservancy (TNC); Primo; 
Projeto Manuelzão; Movimento 
pelas Serras e Águas de Minas; 
Instituto de Observação da Terra 
(INOT) e LEI.Ambiente.
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