
Informativo da Associação dos Proprietários de Pasárgada 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20/11/2015 
 

 

 
Audiência Pública sobre o aeródromo 

Representantes da prefeitura, do governo estadual e dos 
empreendedores não compareceram ao encontro 

No dia 17 de novembro, aconteceu uma audiência pública 
realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) para debater sobre o aeródromo de Macacos. 
Moradores e representantes comunitários de Nova Lima 
manifestaram grande preocupação, especialmente pela 
falta de informação por parte dos empreendedores e 
também pela prefeitura da cidade. O desconhecimento 
com relação à dimensão e os impactos do 
empreendimento foram as principais queixas da 
população, durante a audiência. 
 

Além do aeroporto (intitulado Aeródromo do Vetor Sul), o 
projeto envolveria um centro comercial e o loteamento em 
área de 750 hectares entre o distrito de Macacos e o 
condomínio Morro do Chapéu. 
 

O deputado Fred Costa (PEN), autor do requerimento para 
a audiência, lamentou a ausência de representantes da 
prefeitura, do governo estadual e também dos possíveis 
empreendedores. "Seria uma oportunidade de dirimir as 
dúvidas e dizer à população quais são as intenções. É 
compreensível que haja rejeição e preocupação dos 
moradores no primeiro momento", diz o parlamentar. 
 

Ele lembra ainda que as informações disponibilizadas pelos 
órgãos, embora mostrem que existe a intenção de um 
empreendimento, são insuficientes para se saber como, 
efetivamente, ele seria. Segundo Fred Costa, haveria um 
pedido junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 
para a construção de um aeródromo, que não seria 
destinado ao uso de aviões de carreira. 

Andamento da obra do calçamento  
Com as chuvas desta semana as obras avançaram muito 
pouco, pois tanto o empreiteiro quanto os fornecedores 
praticamente suspenderam suas atividades. A Aspas 
aproveitou a oportunidade para verificar como se 
comportam as enxurradas em vários locais, pois o sistema 
de águas pluviais existente tem vários pontos mal 
resolvidos, assim serão incluídos no projeto possíveis 
soluções para estes pontos. 
 

Placas para associados 
Para quem não buscou sua placa 
de associado, a Aspas ainda tem 
algumas unidades disponíveis.  A 
placa para ser fixada em portões e 
entrada de residências é fornecida 
para associados em dia com a Aspas.! 
 

Van só com vale-transporte 
Reforçamos que não será 
mais permitida a utilização 
da Van sem o vale-
transporte desse serviço 

em mãos. Esta passagem é vendida na administração da 
Aspas de segunda a sexta, de 8h às 17h, e também aos 
sábados, de 8h às 12h. Os valores são: R$ 4,90  (rota 
externa) e R$ 2,05 (rota interna). Caso a pessoa não 
esteja com o ticket sua entrada no veículo não será mais 
permitida. Contamos com a compreensão de todos! 
 
 
 

 
 

 
  

COM AS CHUVAS, TENHA CUIDADO REDOBRADO AO TRAFEGAR PELA ESTRADA DE ACESSO AO PASÁRGADA. MANTENHA A 
VELOCIDADE BAIXA E SE PRECISAR DE ALGUM AUXÍLIO, LIGUE PARA A ASPAS – 3547-7001 OU PARA A PORTARIA - 3547-7000 

Missa nesta terça 
 Na próxima terça-feira, dia 24 de novembro, haverá missa 
normalmente na sede da Aspas. Participe! 

 
 

Cuidados no período de chuvas 
Além dos benefícios da tão esperada época das chuvas, com 
ela é preciso atentar para alguns aspectos que podem 
decorrer em danos ambientais: 
- Não deixe acumular água no quintal, nas calhas, em vasos e 
outros locais para não criar local de reprodução de mosquitos. 
- Nas bromélias que acumulam água, jogue entre as folhas 
borra de café para acabar com o ambiente propício ao 
desenvolvimento das larvas. 
- Para contribuir para redução do poder de destruição das 
enxurradas nas ruas e enchentes, cada casa deve tentar 
reduzir o volume de água de chuva escoado da propriedade, 
seja captando adequadamente a água da chuva, seja 
promovendo sua infiltração no próprio terreno. Tal atitude 
contribui em reduzir o volume de água lançado na rua, 
aumenta a infiltração no solo, fonte de abastecimento de 
aquíferos, e ainda garante água para regas de jardins na seca. 


