
Informativo da Associação dos Proprietários de Pasárgada 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17/01/2014 

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

 
 

Ponte da portaria B 
 

Para garantir a segurança no tráfego na ponte 
da Portaria B, enquanto a Prefeitura de Nova 
Lima não retoma as obras de reconstrução da 
ponte, a Aspas realizou, em parceria com a Vale, 
nos dias 11 e 12 de janeiro, serviços de 
recuperação deste acesso. A passagem normal 
pelo local já foi liberada desde a última 
segunda-feira, dia 13 de janeiro. 
 

A Vale forneceu o material e equipamentos para 
montagem da ponte e a Aspas arcou com a mão 
de obra no valor de R$ 3 mil. 
 

Esta ação foi necessária, visto que, muitas 
pessoas necessitam passar por este acesso que 
estava oferecendo sérios riscos a motoristas e 
passageiros que se arriscavam na travessia. 
 
 
 
 

 

Acesso à barragem da Vale 
 

A Aspas tem se empenhado junto à Vale para o 
reforço na proteção do acesso da represa para o 
Pasárgada. A empresa informou que construirá um 
portão mais resistente no acesso do Jardim 
Amanda para a barragem e um muro para impedir 
a passagem da lagoa para o condomínio. Esta 
medida será tomada até o fim  deste mês. 
 

A Vale reclamou que a cerca de arame que divide o 
Pasárgada da Lagoa tem sido cortada e que os 
moradores do condomínio são os primeiros a 
invadir esta área para usá-la como espaço de lazer. 
Solicitamos a todos que cooperem com a 
segurança, não utilizando este espaço. 
 

A Vale reforça o pedido para que todos avisem 
sempre sobre a presença de pessoas na área da 
represa pelo número (31) 9619-7912 . 
 

ATENÇÃO: A empresa avisou que  itensificará a 
partir desta semana a vigilância na área da lagoa, 
inclusive com o apoio da Polícia Militar. 
 

A Vale informou ainda que está estudando a 
possibilidade de financiamento de um projeto feito 
pela Aspas para instalação de oito câmeras na 
avenida, sendo seis na Manuel Bandeira e duas de 
alta velocidade, uma perto da barragem e outra 
próxima ao restaurante. 
 

Obra da portaria A 
Aspas consegue desembargo parcial para 
construção de muro de contenção 
 

Em resposta a recurso interposto pela Aspas, a 
Prefeitura de Nova Lima concedeu desembargo 
parcial da obra da portaria A, para que seja feito o 
muro de contenção do talude de aterro, que está 
desprotegido, evitando assim, riscos de erosão no 
entorno do terreno. 
 

Já foi feita plantação no local para aumentar a 
contenção. Está sendo construído o muro do 
alambrado e o calçamento da área será colocado. 
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