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Obras da nova portaria  
Comunicamos que, devido a denúncias, a obra da nova 
portaria foi embargada pela Prefeitura de Nova Lima. 
A Aspas já está se mobilizando para solucionar a 
questão e reverter esta ação para que os trabalhos 
possam voltar a ser realizados. 
 

Neste processo de construção da nova portaria, a 
Associação tem conseguido avançar em ações 
importantes como a retirada feita pela Cemig dos 
postes antigos e instalação dos novos, que receberão a 
fiação no próximo dia 30 de outubro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Comunicação da Aspas 
A comunicação oficial da Aspas é feita por meio do site, 
comunicados encaminhados por e-mails da associação, 
pelo informativo semanal “Aspas Informa”, entregue 
todas as sextas-feiras na portaria e enviado por e-mail 
marketing, além das comunicações publicadas pelo 
administrador do Facebook da Aspas. Ressaltamos que, 
informes que estão circulando por outros meios de 
comunicação são publicações pessoais. Não são de 
responsabilidade e nem refletem o posicionamento 
oficial da Associação. 

 

Barulho da Vale 
Com a finalidade de dar melhor representatividade em 
nossas ações com relação às atuais condições 
ambientais em Pasárgada, a comissão que vem 
abordando o assunto junto à mineradora necessita da 
participação de todos – mesmo dos que não se sentem 
incomodados com a situação atual. 
Para tanto, contamos com sua colaboração, enviando 
suas opiniões quanto aos aspectos que mais 
fortemente tem nos requisitado atenção: ruído de 
máquinas e poeira. As observações deverão ser 
encaminhadas, de preferência até quarta-feira, dia 
22/10 para o e-mail:  aspas@pasargada.etc.br 

Lixo no parquinho  
Por várias vezes a Aspas tem 
alertado e solicitado a 
colaboração de todos para a 
conservação do Parquinho. Na 
semana passada, foram 
encontrados diversos papéis de 
chocolates e balas espalhados 
pelo chão, perto dos brinquedos, em todo o deck, 
até mesmo bem próximo às lixeiras. Um exemplo 
claro do desrespeito com as áreas públicas no 
Pasárgada. 
 

Além disso,  haviam sacos plásticos e tocos de 
cigarro dentro do córrego Tamanduá. Lembramos 
que além de se tratar de uma área de lazer, o local 
é de grande importância ambiental. Nestes tempos 
de falta de água que o país enfrenta, é preciso ter 
mais consciência para a importância da 
preservação da natureza e do córrego Tamanduá, 
que possui água de excelente qualidade e contribui 
para o abastecimento em nossa região. 
 

Solicitamos a todos que utilizem as lixeiras que lá 
se encontram e orientem seus filhos e seus 
funcionários, para cuidarem do local com todo o 
respeito que lá merece. 

 

Faça sua parte! 
Além de desmotivar os 
animais a buscar os 
próprios alimentos, dar 
comida aos bichos que vivem na natureza prejudica 
a saúde animal. A regra vale para todos eles. Esse 
hábito os desacostuma a exercer suas habilidades 
para conseguir o alimento, já que comer o que o 
humano oferece não exige esforço. Sem contar que 
uma comida inadequada pode provocar o 
desbalanceamento do metabolismo do animal. É 
preciso lembrar que os bichos não escovam os 
dentes, nem estão livres de doenças de difícil 
controle e tratamento sem auxílio veterinário. 
No caso de animais que vivem em ambientes 
urbanos, a alimentação indevida pode aumentar a 
reprodução de espécies que oferecem perigo à 
saúde humana, como pombos e ratos, por 
exemplo.  

 

Plano Diretor de Nova Lima 
Participe da Revisão do Plano Diretor de Nova Lima.  
Coloque sua visão sobre o município preenchendo um 
questionário que está sendo disponibilizado a todos na 
secretaria da Aspas, no site e no Facebook do Pasárgada. 
 

Para mais informações sobre o Plano Diretor consulte 
http://www.novalima.mg.gov.br/ 
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