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Lixo no parquinho  
Esta semana, foram novamente encontrados diversos 
papéis de guloseimas espalhados pelo chão, perto dos 

brinquedos, em todo o 
deck e lixo jogado no 
chão ao lado das 
lixeiras. Exemplos de 
desrespeito com as 
áreas de uso coletivo e 
com o meio ambiente 
no Pasárgada. 
 

Além de se tratar de 
uma área de lazer, o 

local é de grande importância ambiental. Solicitamos 
que orientem as crianças para cuidarem do parquinho 
como se fosse a própria casa, jogando o lixo no lugar 
adequado, ou seja, dentro das lixeiras. Esta orientação 
vale também para as babás que acompanham as 
crianças. Não se pode esquecer que o exemplo de 
educação e respeito com a coletividade deve vir dos 
adultos. 
 

Transferência de título eleitoral 
A Aspas enviou esta semana um ofício ao Tribunal 

Regional Eleitoral solicitando 
que seja realizado no 
Pasárgada um plantão para 
transferência de títulos para 
Nova Lima. Assim que for 
agendada uma data para esta 
ação, divulgaremos a todos. 
 

Qual a importância da transferência do título? 
Dar força de voto à comunidade no atendimento aos 
pleitos. Infelizmente, os políticos atendem solicitações 
de locais onde ele possivelmente poderá ganhar votos. 
Se os eleitores de Pasárgada continuarem a votar em 
Belo Horizonte, ou em outras localidades, isto diminui 
poder de negociação dos pleitos que afetam 
diretamente o nosso loteamento. 
 

Você sabia que a transferência do título eleitoral 
não coloca em risco o eleitor de ser convocado 
para trabalhar como mesário? Hoje o eleitor não é 
mais convocado. Ele é consultado sobre o interesse em 
trabalhar nas eleições e pode recusar sem problemas. 

 

Obra da Portaria A 
 

A Aspas entrou com um recurso na 
Prefeitura de Nova Lima solicitando 
o desembargo da obra para 
construção da nova portaria, 
demonstrando que esta obra está sendo realizada fora 
de área pública. A Associação entrará também com uma 
liminar na Justiça Comum solicitando o desembargo e 
autorização para a obra, se baseando em jurisprudência 
(Amicus Curiae – Amigos da Corte) conseguida pelo 
Condomínio Miguelão na construção de suas portarias.  
 

Missa neste domingo 
Venha participar da missa de domingo, que 
acontecerá às 19h30, na capela da residência  do 
senhor Luiz Martins, avenida Manuel Bandeira, 720. 
Para comprar o material necessário para a 
realização das missas todos os domingos, a 
comunidade está fazendo uma campanha para a 
arrecadação de R$ 1.280,00. Quem puder contribuir 
com qualquer quantia, pode deixar sua doação na 
administração da Aspas. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival Afrobrasileiro de Macacos 
 

No período de 24 a 30 de novembro, acontecerá o 
Festival Afrobrasileiro de Macacos, um evento gratuito 
com diversas atividades e oficinas, entre elas de 
percussão, aulas de capoeira para adultos e crianças, na 
sede da Associação Comunitária de São Sebastião das 
Águas Claras. Além disso, terão apresentações musicais 
e desfile do bloco São Sebastião. A programação 
completa está disponível em um cartaz afixado na 
portaria A. 

 

Recadastramento terminará em 31/12  
 

Está terminando o prazo para o recadastramento. A 
Aspas fará a atualização dos dados dos proprietários, 
moradores e seus dependentes, somente até o dia 31 de 
dezembro. Após esta data, será iniciada a implantação 
do novo sistema de controle do acesso. Se ainda não 
atualizou seus dados, passe na Associação, pois quem 
não estiver com as informações registradas no sistema, 
passará pelo processo de identificação na portaria, 
assim como é feito com os visitantes. 
 


