
Excelente notícia para o Pasárgada! 
Esta semana, a ASPAS recebeu, final-
mente, da Prefeitura de Nova Lima, as 
plantas com a aprovação dos projetos 
arquitetônicos de construção de no-
vas portarias para o condomínio. Ha-
via solicitação de algumas alterações 
nos projetos, mas a partir de agora, as 
obras podem ser encaminhadas. Ficou 
autorizado o uso de área pública para a 
instalação de portarias novas com can-
celas e maior controle do acesso ao Pa-
sárgada. Para o presidente da  ASPAS, 
Manoel Ambrósio, “a conquista, fruto 
de uma ação firme da ASPAS junto ao Po-
der Público Municipal, vai permitir que o 
Pasárgada tenha portarias mais robustas, 
com mais segurança e um controle maior 
sobre veículos e pedestres”. Na manhã de 
hoje, diretores da ASPAS se reuniram 
com o empreendedor Francisco José 
de Souza, da FFR, para negociar as 
primeiras etapas das obras.

Na coluna de hoje, o foco são as 
águas que correm no Pasárgada e 
representam um importante pa-
trimônio natural. Diante dos pro-
blemas relacionados à capitação e 
distribuição, que já perduram anos, 
conforme matéria do último infor-
me, a ASPAS está propondo assumir 
o sistema. Com isso, nossa comuni-
dade toma para si um papel de mais 
protagonismo no gerenciamento 
dos recursos hídricos.  O manejo 
das fontes é um processo contínuo 
e que busca a conservação dos ma-
nanciais, da biodiversidade dos 
ecossistemas aquáticos, dos valores 
estéticos e dos valores que abarcam 
as presentes e futuras gerações. O 
gerenciamento de água também 
engloba o suprimento do recurso 
que inclui, segundo Tundisi (2011), 

a retirada da água dos mananciais, 
superficiais ou dos aquíferos subter-
râneos, para fornecimento e abaste-
cimento; reserva de água; tratamen-
to de água; distribuição de água; e 
a coleta, tratamento e disposição de 
águas residuarias (esgoto doméstico 
coletado em fossas bem dimensio-
nadas e com manutenção contínua). 
Na Constituição Federal de 1988, to-
das as águas tornaram-se públicas, 
inclusive as subterrâneas, passando 
a não existir mais águas comuns ou 
particulares.  A água que se encon-
tra no subsolo da superfície terres-
tre é chamada de água subterrânea 
e ocorre em duas zonas: a superior, 
denominada zona insaturada, uma 
vez que contém água e ar, estenden-
do-se da superfície até profundida-
des que vão de menos de um metro 
a algumas centenas de metros; e a 
zona saturada, que ocorre logo abai-
xo, e contém somente água.

MAIS UM PASSO IMPORTANTE PARA AS NOVAS PORTARIAS DO PASÁRGADA: 
PREFEITURA DE NOVA LIMA APROVA PROJETOS ARQUITETÔNICOS!

“Amei esse arrasta-pé! Obrigada a todos 
os que colaboraram, a festa estava ótima!”. 
Esse depoimento da associada Marta 
Britto resumo o sucesso que foi o ar-
raiá do Pasárgada, no último sábado.  
Outro motivo para comemorar foi a 
campanha de arrecadação de leite jun-
to à compra do convite. No total foram  
reunidas 105 caixas de leite que serão 
doadas para o Projeto Social Transfor-
mar, do Jardim Canadá. A diretoria da 
ASPAS agradece a grande participação 
de seus associados, que trouxeram bri-
lho e alegria para a festança.

Seis novos funcionários da  ASPAS 
estão aptos a atuar no combate aos 
incêndios florestais. No fim do mês 
passado, eles participaram de um 
curso de formação de brigadistas, 
ministrado pelo Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais. Com o 
treinamento de mais essa turma, a 
equipe de funcionários da ASPAS 
está mais preparada para comba-
ter os focos de incêndio comuns 
nas matas da nossa região.

Mais uma área do Pasárgada ganhará 
pavimentação nova. Está começando 
hoje outra etapa da quarta fase do in-
tertravado. A partir de agora, as obras 
estarão concentradas na Avenida Ma-
nuel Bandeira com Alameda Aurora.

Marque na agenda: ficou definido para 
o sábado, 04 de agosto, uma Assem-
bleia Geral Extraordinária (AGE) dos 
associados da ASPAS. Dois assuntos 
constarão da pauta: debate e aprovação 
do novo Estatuto da ASPAS e apresen-
tação do projeto das novas portarias A 
e B do Pasárgada. A AGE acontecerá na 
sede administrativa da associação, com 
primeira chamada às 9h e segunda, às 
9h30, e sua convocação formal será 
postada a partir da próxima segunda-
-feira, 23 de julho.
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ConViver
Conviver bem também é colaborar 
na solução dos problemas ambien-
tais do Pasárgada. Esta semana, 
infelizmente, foi necessária a su-
pressão de uma árvore na Manuel 
Bandeira. O eucalipto ameaçava 
causar problemas na via. Mas para 
compensar a supressão, o associa-
do Wagner Filho, da Tirol Plantas, 
doou duas quaresmeiras, já adul-
tas, que serão plantadas no local.

NOVAS 
PORTARIAS


