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Aposte na vida 
Trânsito sem imprudências 
na estrada de acessso e nas 
vias internas do Pasárgada, 
esta é uma ideia que a 
Aspas vem divulgando para 
conscientizar os motoristas 
a trafegar de forma segura e evitar acidentes. Para 
isso, na semana passada foram colocadas faixas na 
estrada como um alerta aos perigos deste acesso, que 
não tem acostamento e por onde trafegam 
diariamente crianças, bebês, jovens e idosos. Nas vias 
internas, a precaução é a mesma e a velocidade 
máxima é de 30Km/h. Divulgue e pratique você 
também esta ideia! 
 

Prefeitura de Nova Lima cria Parque 
Natural Municipal dos Fechos 
No dia 08 de abril, o Prefeito de Nova Lima, Cássio 
Magnani assinou um decreto criando o Parque Natural 

Municipal dos Fechos. 
A medida tem a 
intenção de preservar 
área vizinha à estação 
Ecológica de Fechos de 
propriedade da 
Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte. A 

prefeitura da capital pretendia vender esta área, 
correspondente a cerca de 414 lotes, o que renderia 
mais de R$ 100 milhões aos cofres da PBH. A área que 
abrigará o parque situa-se em região responsável pelo 
abastecimento de bairros da Zona Sul de Belo 
Horizonte e da Grande BH.  
 

A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima 
administrará o parque e os próximos passos serão a 
elaboração do Plano de Manejo do Parque, no prazo 
curto de 18 meses, e a criação do Conselho Gestor. 
Com essa medida fica muito difícil a Prefeitura de BH 
transformar a área em edificação já que agora existem 
duas Unidades de Conservação de Proteção Integral – 
EE Fechos e o Parque Municipal. Entre outros 
colaboradores, as ações do Movimento "Fechos Eu 
Cuido" foram fundamentais para que o Prefeito 
tomasse essa atitude. O presidente da Aspas, Manoel  
Ambrósio esteve presente na solenidade de assinatura 
do decreto.  

Demonstrativo de custos da água 
Abaixo demonstrativo de custos da água no mês de 
Março de 2015, que foi entregue à Aspas pela FFR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada. 
 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.778,87 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 734,81 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 574,04 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 182,75 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 1.546,99 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 9.426,00 

TOTAL R$ 16.243,46 

CONSUMO TOTAL 6.324 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,41854 
 

Composto vegetal  
A equipe da Aspas está 
produzindo, com os materiais 
recolhidos na limpeza dos jardins, 
um excelente composto orgânico que pode ser adquirido 
por apenas R$ 8,00 o saco (tendo como referência o saco 
de ração para cães de 25 quilos). Na aquisição de cinco 
ou mais sacos, cada um sai por R$ 5,00. Se tiver interesse 
em comprar este produto, basta solicitá-lo na 
adminsitração da Aspas, deixando o saco vazio de ração 
neste tamanho, ou um saco de linhagem grande. Nossa 
equipe de campo agendará a entrega deste produto em 
sua residência. 

Lista de convidados  
Ao realizar uma festa em sua residência no Pasárgada, ou 
apenas receber amigos e parentes para uma visita, não 
deixe de enviar com antecedência para a portaria a lista 
de convidados. Isto, facilita o trabalho da segurança e 
ajuda no fluxo de entrada, evitando que seu convidado 
espere mais tempo a liberação de entrada para a festa. 
 

Esta mesma atitude deverá ser tomada ao contratar o 
serviço de terceiros, avise com antecedência os nomes e 
o dia em que os prestadores virão ao condomínio. Isto 
visa a segurança de toda a comunidade e ajuda no 
controle de acesso da portaria, agilizando o processo. 

 


