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Pesquisa do IBGE 

No mês de abril, o IBGE 
encerrou o primeiro ciclo 
de visitas aos domicílios 
selecionados no Pasárgada para responder à Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Na 
próxima semana (de 19 a 25/07/2015), será iniciado um 
novo ciclo de visitas no condomínio. Pedimos a 
colaboração dos moradores que foram selecionados em 
receber a entrevistadora do IBGE responsável. O nome 
dela é Thalita Corrêa de Araújo Amaral e a pesquisa 
acontecerá de domingo a domingo, de 8h às 21h. As 
informações sobre a pesquisa encontram-se em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/tr
abalhoerendimento/pnad_continua/default.shtm  
 

Diagnóstico Socioambiental 
A Vale realizará um Diagnóstico Socioambiental 
Participativo - DSP, mediado pelas consultorias Alternativa 
Educação e Manejo Ambiental e Geonature, no dia 30/07 
(quinta-feira), às 19h no Espaço Multiuso – Rua 
Espatódeas, no Parque das Cerejeiras / Morro do Chapéu, 
com os moradores dos condomínios Miguelão, Morro do 
Chapéu e Pasárgada. O objetivo desta atividade é levantar 
sugestões de atividades de Educação Ambiental a serem 
realizadas em parceria entre a comunidade, o poder 
público e a iniciativa privada nas comunidades localizadas 
próximas às suas unidades operacionais (Diretoria de 
Ferrosos Sul). A participação dos moradores é 
fundamental para a compreensão da realidade 
socioambiental dos condomínios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aeroporto em Macacos? 
Você sabia que um grupo de 
empresários, em conjunto com o 
poder público municipal de Nova Lima, 
pretende fazer um aeroporto no topo da serra que é 
avistada à direita de quem desce a Av. Manuel Bandeira? 
Sem entrar no mérito da relevância de uma estrutura 
aeroviária ao sul de Belo Horizonte no contexto da Região 
Metropolitana (RMBH) e da movimentação econômica, o 
que se questiona é o local escolhido. Esta é uma região 
montanhosa, cheia de nascentes, com dois córregos 
importantes para o abastecimento de água da RMBH, e 
que conta com uma  ocupação humana de baixa 
densidade e com atividade turística associada à natureza e 
ao bucolismo. 
 

O projeto prevê a instalação de um aeroporto do porte 
aproximado ao da Pampulha e um complexo comercial no 
cume da serra, e ainda loteamentos urbanos nos dois 
lados dessa serra. Além da área necessária para instalar 
essas estruturas, ainda haveria a abertura de rodovias de 
acessos, acarretando em elevada movimentação de terra, 
com potencial para provocar o assoreamento dos cursos 
d’água, morte de nascentes e alteração na qualidade de 
vida da atual população. De grande dimensão também, 
caso esse empreendimento se efetive, será o impacto 
sonoro para o Pasárgada, Macacos e demais bairros 
próximos.   
 

Reuniões para discussão deste tema foram iniciadas por 
parte do poder público e dos moradores da região. Em 
breve deverá ocorrer uma audiência pública para 
alteração de lei que permita este tipo de ocupação na 
região. Fique atento e participe! Nos próximos dias serão 
divulgadas no site do Pasárgada mais informações sobre 
esse empreendimento.  

 

VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO 24H, MANUTENÇÕES EM VIAS E ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO, ESTES SÃO 
ALGUNS DOS SERVIÇOS QUE A ASPAS OFERECE A VOCÊ. CONTE COM A GENTE, PARTICIPE DA ASSOCIAÇÃO! 

Agracedimento especial 
Gostaríamos de agradecer imensamente a gentileza e 
disponibilidade do Sr. Luiz Martins em ceder o espaço da 
capela de sua residência por todos esses meses para a 
realização da missa. Foram momentos de grande 
integração da comunidade dentro do espírito de fé, 
harmonia e paz. 
 

Como agora o espaço do antigo restaurante Preferido do 
Rei está à disposição da Aspas, a missa passará a ser 
realizada neste local. 
Missa: 
21-07-2015 
Horário: 20h 
Espaço do antigo Restaurante Preferido do Rei 

 

Substituição do piso interno 
A primeira carga de materiais a serem aplicados na rede 
de drenagem pluvial do projeto de substituição do 
calçamento interno chegou hoje ao Pasárgada. A obra 
será iniciada nos próximos dias, com isso solicitamos a 
compreensão dos proprietários envolvidos, pois este 
trabalho demanda o uso de equipamentos e caminhões, 
além de materiais colocados em parte da pista e, 
portanto, certas limitações temporárias no trânsito. 
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