
Informativo da Associação dos Proprietários de Pasárgada 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26/06/2015 
 

 

 
Definidas as vias que receberão o piso 
intertravado na 1ª fase do projeto 
Com o objetivo de atender de imediato diversas vias que 
estão com pontos críticos de tráfego, a Assembleia 
realizada em 09 de maio deste ano aprovou uma 
flexibilização na execução de 1.200 metros lineares de 
substituição do atual calçamento pelo piso intertravado, 
que anteriormente seriam feitos somente na Alameda 
da Poesia. A diretoria da Aspas ficou responsável por 
determinar outros pontos no Pasárgada que necessitam 
de uma intervenção imediata, conforme levantamento 
feito pela comissão do piso. Assim, os 1.200 metros 
lineares de calçamento que fazem parte do projeto 
piloto do intertravado foram divididos entre parte da 
Alameda da Poesia e outros pontos críticos no 
condomínio, levando em consideração o critério de 
serem trechos que, além da necessidade premente de 
conserto, atendem ao maior número possível de 
associados pagantes. 
 

Confira os pontos incialmente contemplados: 
  

 
 

Encontro sobre educação ambiental 
A Vale irá realizar no próximo dia 01 de julho (quarta-
feira), de 19h às 21h30, no espaço do antigo 
Restaurante Preferido do Rei, um encontro com a 
comunidade de Pasárgada para levantar sugestões de 
ações relacionadas à educação ambiental a serem 
desenvolvidas em parceira entre a mineradora, a 
comunidade e o poder público. Se você tiver interesse 
em participar e contribuir, entre em contato com a 
Aspas até no máximo segunda feira, dia 29 de junho e 
faça sua inscrição. Participe! Ligue para a Aspas – 3547-
7001. 

Protegendo nossas reservas 
Pasárgada está inserido em 
uma região privilegiada, com 
rara beleza, cercada por 
montanhas, vales, dois 
córregos (Grota Fria e 
Tamanduá), com suas matas 
ciliares e ribeirões, além de 
riquíssimas fauna e flora 
nativas.  
 

Esta condição de  proximidade com a natureza, traz a 
quem optou por morar aqui uma responsabilidade 

ainda maior: a de preservar 
este patrimônio natural para 
continuar a conviver com uma 
paisagem exuberante, repleta 
de matas nativas e animais 
silvestres, privilégio de poucos 
nos dias atuais. 
 

No momento de construir é 
preciso ficar atento, pois existem normas para a 
supressão da vegetação. Conforme o artigo 24º do 
capítulo VIII (Cuidados Ambientais) das Normas de 
Construção, na urbanização dos lotes em Pasárgada 
serão permitidas as seguintes taxas de supressão 
vegetal, aqui definidas como toda e qualquer alteração 
na área do lote e na vegetação natural existente no 
terreno:  
a) lotes com até 1500 m2 .... máxima de 50% da área;   
b) lotes de 1501 a 2500 m2..... máxima de 40% da área;  
c) lotes de 2501 a 4000 m2 .... máxima de 30% da área;  
d) lotes acima de 4000 m2 ..... máxima de 25% da área.  
 

Lembrando que as árvores nativas existentes nos lotes 
somente poderão ser cortadas após apresentação à 
diretoria da Aspas da Licença para Supressão Vegetal 
expedida pela Prefeitura de Nova Lima, sempre 
respeitando os limites estipulados neste Artigo. Procure 
a Aspas para mais informações sobre os procedimentos 
adequados para a supressão de vegetação.  
 

Caso perceba algum corte ilegal de árvores, informe 
imediatamente a Aspas, para que possam ser tomadas 
as medidas necessárias. Ajude a preservar a beleza de 
Pasárgada! 

 

AO PERCEBER ALGUMA AÇÃO SUSPEITA, LIGUE PARA A PORTARIA (3547-7000). A VIGILÂNCIA DA ASPAS ESTÁ À 
DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS 24H. LEMBRE-SE: NOSSA EQUIPE É TREINADA PARA PROTEGÊ-LO. 

 

Missa no Pasárgada 
Nesta terça-feira, dia 30 de junho, às 20h, terá missa na 
Capela da residência do Sr. Luiz Martins, Avenida Manuel 
Bandeira, 720.  

 
 


