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Facilite sua vida: programe o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta bancária. 

 

 

 
Prontos para comemorar 
Para convidar a todos a 
entrar no clima da Copa e 
das festas  juninas e julinas, 
e criar um ambiente de 
descontração e alegria no 
condomínio, a entrada do 

Pasárgada foi toda 
enfeitada, com 
bandeirolas nas cores 
verde e amarelo, 
bandeiras do Brasil e 
balões. A decoração, 
embora simples, 
procurou resgatar os 

tempos das tradicionais  festa de futebol e da beleza 
da cultura brasileira  marcada pelas festas juninas. 
 

Funcionamento dos serviços  na Copa 
 

Na próxima terça-feira, dia 17/06, tem jogo do 
BRASIL,  assim, o escritório da Aspas funcionará de 
8h às 12h e o horário da van será o de sábado. 
 

Conforme já divulgado, aos sábados a van passou a 
circular com novo horário, de forma a atender 
melhor os funcionários da Aspas, que saem do 
serviço às 12h, e ficavam esperando por 1h pela 
saída do transporte do Pasárgada. Confira o quadro 
atualizado de horários, aos sábados:  
 

Savassi/Pasárgada 
 

6h40 - 10h50 -19h 
 

Jardim Canadá/ Pasárgada 
 

7h10 - 11h20 – 19h25 

Pasárgada/Savassi 
 

8h10 – 12h10 – 20h10 
 

Jardim Canadá /Savassi 
 

8h30 - 12h30 – 20h25 

Rota interna 
 

7h30 – 11h30 – 19h45 
 

A linha de ônibus 3938, nos dias de jogos do Brasil,  
funcionará normalmente até 16h e depois será de 
acordo com horário de sábado: 
Belo Horizonte / Condomínio Pasárgada – 18h50 
Condomínio Pasárgada / Belo Horizonte – 20h 

Reunião Aberta 
Excesso de ruídos das operações da Vale e 
expansão da Mina Mar Azul serão debatidos 
  

No próximo sábado, dia 14 de junho, às 9h, a 
Aspas realizará no Restaurante Amigo do Rei, 
uma Reunião Aberta com o objetivo de debater 
com a comunidade ações relacionadas aos 
incômodos causados pelas operações da Vale no 
entorno do Pasárgada, como o excesso de ruídos 
e poeira. Iremos discutir também o projeto de 
expansão da Mina Mar Azul, anunciado esta 
semana pela empresa. Vamos unir forças e 
definir novos passos para conseguir uma solução 
concreta que atenda aos anseios da comunidade. 
Venha dar sua sugestão e reforçar nosso 
movimento! Esperamos por você! 
 

Aspas em Ação 
Visando melhorar a infraestrutura e as vias 
internas a Aspas realizou algumas obras de 
manutenção na última semana. Entre elas estão:  

- Fixação das tábuas soltas 
na Ponte da Poesia com 
parafusos e pregos. 

- Colocação de borrachas 
nos mata-burros das 
Alamedas Poesia e Luar, 

visando acabar com o barulho produzido com o 
trânsito de veículos  
 

Viaje tranquilo   
 

Se for viajar nestas férias 
de junho/julho, informe ao 
chefe da segurança do 
Pasárgada para que tome 
os cuidados devidos e 
mantenha atenção redobrada em sua residência. 
Lembramos ainda que, você pode ligar 24 horas 
para os telefones:  Portaria A:  3547-7000 - 
88647657   ou  Portaria B:  35477655 - 88648520. 

 
 

 
NO DIA 19/06, FERIADO DE CORPUS CHRISTI, A ASPAS ESTARÁ FECHADA, RETORNANDO NO DIA 20, SEXTA FEIRA 

 


