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Obras da nova portaria  
Atenção - estreitamento da pista na estrada  
Alertamos a todos para que tenham a atenção 
redobrada ao trafegar no trecho da estrada de acesso 
onde está sendo construída a nova portaria. Como 
houve a necessidade, por medida de segurança, de 
isolar a área das obras, a pista foi estreitada num 
pequeno trecho de aproximadamente 60 metros, o que 
exige muita atenção dos motoristas e baixa velocidade. 
Desculpamo-nos pelo transtorno e solicitamos a 
colaboração de todos para evitar acidentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eleição no Comdim de Nova Lima  
No dia 29 de outubro de 2014, acontecerá em Nova 
Lima, a eleição do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher (Comdim), um órgão de controle social, 
autônomo e paritário, de representação da população 
feminina de Nova Lima. Este conselho é constituído por 
20 conselheiros, sendo 10 membros representantes da 
sociedade civil organizada através de eleição e 10 
membros do poder público municipal, indicados pela 
administração. 
 

O Comdim é responsável, entre suas diversas 
competências, por propor a criação de canais de 
participação das mulheres, junto aos órgãos municipais, 
voltados para o atendimento das questões relativas à 
mulher e garantir o desenvolvimento de programas e 
serviços às mulheres. Quem tiver interesse em 
participar deste Conselho e do processo eleitoral, 
procure a Aspas para mais informações! 
 

 

 

Seção eleitoral  
Para que a  217ª seção 
eleitoral  continue a funcionar 
na sede da Aspas, é preciso que 
os moradores de Pasárgada transfiram seus títulos 
eleitorais para Nova Lima. O TRE infomou que a 
quantidade de eleitores nesta seção não justifica 
sua permanência em Pasárgada. Assim, solicitamos 
o empenho de todos para possamos garantir a 
continuidade desta seção no condomínio, evitando 
grandes deslocamentos nos dias de votação. 

 
Recolhimento dos resíduos verdes 
 

Na próxima semana, o serviço de coleta dos 
resíduos verdes será reativado em sua rotina 
normal 

 

Retirada de postes 
A Cemig iniciou hoje os procedimentos para a retirada dos 
postes na área da nova portaria, em atendimento a ofícios e 
diversos contatos feitos pela Aspas. Alertamos aos motoristas 
que tenham atenção neste trecho da estrada, que em 
determinados momentos poderá ter o tráfego em meia pista. 
O local estará devidamente sinalizado. Contamos com a 
atenção de todos! 

 

Oficina do Plano Diretor 
No dia 13/10 (segunda feira), 18h30h  haverá uma Oficina 
Pública para revisão do Plano Diretor de Nova Lima cujo 
objetivo é "Compreender a realidade local a partir da 
Leitura Comunitária". A participação da comunidade é de 
grande relevância para levantar os problemas existentes 
na região, assim como apontar soluções.  
LOCAL: Espaço Cultural Quik - Rua Vancouver, 344, Jardim 
Canadá - Nova Lima. 
 


