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Reduza a velocidade  
Ao circular pela estrada de acesso e no interior do 
Pasárgada respeite os limites de velocidade e evite o 
atropelamento de animais  
 
Se já não bastasse a redução das espécies de animais 
que existem em nossa região provocada pelo 
desmatamento, ainda ocorrem perdas por 
atropelamento. Foi o que aconteceu com uma Irara 
fêmea (foto), atropelada na tarde de sexta passada 
(20/09), na estrada que dá acesso ao Pasárgada. 
Nossa 
estrada 
corta um 
ambiente 
de grande 
relevância 
ecológica, 
onde 
transitam 
diversos 
animais 
que vivem nas matas, campos e cerrados da serra do 
Tamanduá e da vizinha Estação Ecológica de Fechos. 
 
A Irara (Eira barbara), da família dos mustelídeos é 
um escalador muito ágil com facilidade de subir em 
árvores para coletar alimentos como ovos de 
pássaros, frutos e mel, derivando deste último o outro 
nome pelo qual é conhecida no Brasil – Papa-Mel. 
Mas além destes, também caçam ratos, esquilos e 
aves para se alimentar. São solitárias, mas podem ser 
vistas aos pares.  
 
Essa fatalidade nos faz lembrar que devemos andar 
mais devagar tanto no interior como na estrada de 
acesso ao Pasárgada. Chegando ou saindo do 
Pasárgada, desacelere, respeite os limites de 
velocidade e aproveite para desfrutar das belezas que 
essa região nos oferece.  
 
Pedimos também que, não joguem bitucas de cigarro 
acesas na estrada, pois o risco de incêndio é muito 
grande. Os animais e a natureza agradecem!!! 

Conheça nossos funcionários 
 
Ítalo Giovane Alves Zioto é encarregado 
operacional da Aspas há um ano. É ele quem 
coordena  a equipe de serviços gerais, 
especialmente nas atividades relacionadas à 
manutenção das vias. 
 
Em sua primeira experiência profissional em 
um condomínio, ele diz que vencer os 
desafios é o maior estímulo para que busque 
fazer um trabalho bem feito. “Fico feliz ao ver 
um problema solucionado, isto faz com que 
eu me empenhe mais para passar este 
espírito para minha equipe. Pra mim o maior 
desafio e oportunidade de aprendizagem aqui 
é saber lidar com as pessoas, porque cada um 
tem sua particularidade e precisamos nos 
desdobrar para atender bem a todos”, revela. 
 
Ítalo é formado em 
Geografia e Análise 
Ambiental pelo Uni-BH 
e pretende evoluir no 
seu trabalho dentro do 
Pasárgada, de forma a 
poder atuar nos 
projetos relacionados 
ao meio ambiente. 
“Esta é uma área que 
gosto. Espero um dia 
poder contribuir com 
as ações de preservação e proteção 
ambiental desenvolvidas pela Aspas”. 
 

Trânsito interrompido na Ponte 
da Portaria B 
Lembramos que as obras de construção da 
nova ponte na Portaria B já foram iniciadas 
pela Prefeitura. Assim o tráfego de veículos 
para Macacos está totalmente interrompido 
por 90 dias, prazo previsto para a execução 
da obra. 
 

 


