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Reunião Aberta 
  
Amanhã, sábado, dia 
08 de fevereiro, às 
9h30, a Aspas realizará 
no Restaurante Amigo 
do Rei, uma Reunião 
Aberta com o objetivo de atualizar a 
comunidade sobre o andamento das 
negociações com a Vale e órgãos ambientais 
estaduais acerca da preservação da região 
acima do Pasárgada, entre o trevo do Morro do 
Chapéu e nossos limites, frente ao projeto de 
expansão das atividades da mineradora.  
 
Venha se informar e opinar sobre este processo 
de preservação ambiental em nossa região! 
 

Reunião Aberta  
Pauta: Expansão da Mineração e Preservação 
Ambiental na região do Pasárgada 
Data: Sábado - 08/02/2014 às 9h30  
Local: Restaurante Preferido do Rei. 
 

Programação Cultural 
 

Este final de semana começa uma programação 
cultural muito especial. A Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança chega à 
nossa região em uma parceria com o Circuito 
Caminho das Artes, um movimento espontâneo 
de grupos e artistas, moradores de Nova Lima e 
Brumadinho, regiões que hoje abrigam um 
diversificado cenário cultural. Serão vários 
espetáculos nos dois próximos fins de semana 
no Jardim Canadá, Vale do Sol e Ouro Velho. 
Serão apresentados espetáculos da Quik Cia de 
Dança, dos nossos vizinhos Rodrigo Quik e 
Leticia Quik, da Izabel Stewart, com o 
espetáculo Bestiário. Prestigiem os artistas da 
região! Confira programação completa em 
nosso site: www.pasargada.etc.br  

 

Novo Selo de Segurança está 
disponível 
 

O novo selo de identificação 
dos veículos de moradores e 
proprietários do Pasárgada 
em 2014 está disponível na 
sede da Aspas para os 
associados em dia com suas 
obrigações. Para retirá-lo, 
basta fornecer as 
informações necessárias para identificar o veículo.  
 

O uso do selo é importante, pois é um dos 
instrumentos de segurança que são utilizados pela 
Aspas no controle da portaria. Não deixe de fixá-lo 
em seu veículo! 
 

Onça Parda 
 

Este ano, o selo traz como representação a Onça 
Parda, um felino de grande porte, com coloração 
variando do marrom-acinzentado mais claro ao 
marrom-avermelhado mais escuro, e que foi visto o 
ano passado nas imediações e dentro do Pasárgada.  
Este animal ocupa extensas áreas, podendo estar um 
dia na região do Pasárgada e no outro estar no 
município de Ouro Preto ou no Caraça, por exemplo, 
onde populações de onças são mais frequentes. 
 

As presas naturais de uma onça parda consistem de 
animais silvestres como porcos do mato (catetos e 
queixadas), capivaras, veados, tatus e jacus. No 
entanto, quando o número destas espécies diminui, 
geralmente por alterações ambientais provocadas 
pelo homem, as onças podem vir a se alimentar de 
animais domésticos.  
 
 
 
 

 

Espaço de Convivência 
Conforme comunicado enviado em 29/01/2014, a 
diretoria da Aspas está buscando novas opções de 
locais para a implantação do espaço de convivência 
no Pasárgada. Assim que outras alternativas forem 
levantadas, será convocada uma AGE para que a 
comunidade decida sobre a melhor opção. 

http://www.pasargada.etc.br/

