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Reunião aberta  
 

No dia 08 de novembro, às 
10h, no Restaurante 
Preferido do Rei, será 
realizada uma reunião da 
Aspas com seus associados 
para debater questões que 
farão parte da pauta da próxima Assembleia da 
Associação, prevista para o dia 15 de novembro. 
Entre os temas a serem discutidos estão: os 
trabalhos da Comissão de Inadimplência e da 
Comissão de estudo para o calçamento interno do 
Pasárgada. Serão debatidas ainda a proposta de 
acordo com FFR e Prefeitura e a indicação do novo 
diretor financeiro da Aspas.  
 

 
 

A Aspas alerta novamente sobre a atitude 
irresponsável de alguns motoristas que 
continuam trafegando em alta velocidade pela 
estrada de acesso e vias internas do Pasárgada, 
colocando em risco a vida de pessoas e animais 
silvestres.  Solicitamos a todos que respeitem os 
limites de velocidade e a sinalização, lembrando 
que nas vias internas a velocidade máxima é de 
30Km/h. A Aspas está apurando quem está agindo 
desta forma e encaminhará às autoridades 
competentes as informações  para medidas 
necessárias. Evite acidentes, respeite sua vida e a 
do próximo! 
 

Mirante  
A obra de fechamento 
da área do mirante da 
Madrigais está quase 
concluída. Na próxima 
semana, a instalação de 
telas nas cercas de madeira será totalmente 
finalizada. Esta medida foi tomada para garantir a 
segurança e tornar o local um espaço mais 
apropriado para as crianças brincarem. 

Missa neste domingo 
Convidamos a todos para 
participar de uma missa, que 
acontecerá neste domingo, dia 
02 de novembro, às 10h30, na 
capela da residência  do 
senhor Luiz Martins, avenida Manuel Bandeira, 720. 
A Aspas agradece a generosidade do senhor Luiz 
em ceder este espaço para a realização deste 
evento voltado para a congregação da 
comunidade. 
 

Retirada dos postes na estrada  
A Cemig reagendou para o dia 05 de novembro os 
trabalhos de  retirada dos postes antigos e 
instalação dos novos, no espaço onde está sendo 
realizada a obra da nova portaria. A distribuidora 
informou que neste dia haverá a necessidade de 
interrupção no fornecimento de energia elétrica e 
que, possivelmente, precisará de mais um dia para 
a finalização desta obra. 

 

Coleta de recicláveis 
 

O caminhão que faz o 
recolhimento dos recicláveis 
no Pasárgada inicia a rota às 

10 horas. Tem sido comum, moradores colocarem 
os sacos de resíduos recicláveis após o caminhão já 
ter feito a coleta. Pedimos a colaboração de todos 
para que depositem estes resíduos do lado de fora 
das residências, no máximo até às 9 horas, 
lembrando que estes devem estar bem 
acondicionados em sacos vermelhos para 
diferenciar do lixo comum. 
 

Mudança de título eleitoral 
Reforçamos o pedido para que os moradores de 
Pasárgada se empenhem na transferência de seus 
títulos eleitorais para Nova Lima. Esta ação 
garantirá a permanência da  217ª seção 
eleitoral  na sede da Aspas, visto que, pelo TER, a 
quantidade de eleitores nesta seção não justifica 
sua manutenção no Pasárgada.  

 

 


