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Facilite sua vida – programe o pagamento da mensalidade da Aspas em débito automático. 

 
 

Aspas em ação 
Confira as ações de manutenção e infraestrutura 
realizadas pela Aspas nos últimos dias. 
 

Meiofios na estrada de acesso 
A Aspas realizou a 
revitalização da 
pintura no meiofio 
da estrada de 
acesso e também o 
corte da grama 
que estava junto a 
ele. Esta obra 
proporcionou a 

melhoria nas condições de visibilidade das 
extremidades da estrada para os motoristas, 
dando ainda a sensação de alargamento da pista. 
 
 

Construção do ponto de ônibus 
Esta semana foi 
iniciada a 
construção de um 
ponto de ônibus na 
esquina da Avenida 
Manuel Bandeira 
com Alameda da 
Poesia. A medida foi 
tomada para dar 
mais conforto aos usuários da van que, por falta 
de uma estrutura física, ficam em pé ou 
assentados no chão aguardando o transporte.  
 
 

Limpeza geral 
No dia 10 de setembro,  a Aspas realizou uma 
limpeza geral no Pasárgada. A equipe de campo 
recolheu no total oito sacos grandes de lixo, 
contendo papéis, plásticos, vidros e 
latas.  Solicitamos a todos que não joguem estes 
resíduos nas ruas e orientem seus funcionários e 
prestadores de serviços com relação a esta 
questão. Vamos ajudar a manter o Pasárgada um 
local limpo e agradável para se viver! 
 
 

Intoxicação de animais 

Conforme comunicado enviado a todos esta 
semana, nos últimos 
meses, ocorreram casos 
de intoxicação de animais 
domésticos no Pasárgada, 
que provocaram a morte 
de cães e gatos de 
estimação de alguns moradores. Estes episódios, 
que aconteceram na região das Alamedas Flores e 
Poesia, estão sendo devidamente apurados pela 
Aspas.  A associação aguarda laudo de autópsia 
realizado em um dos cães atingidos, para tomar, 
por meio de sua assessoria jurídica, as medidas 
legais possíveis junto ao poder público.  
 

É preciso valorizar a vida em todas as suas formas, 
assim solicitamos aos moradores que não utilizem 
veneno, por qualquer motivo que seja, visto que 
esta atitude além de atingir os animais domésticos 
e silvestres, pode eventualmente causar acidentes 
com crianças, tornando o problema ainda mais 
grave. Quem observar qualquer atitude neste 
sentido deve comunicar imediatamente a Aspas, 
para que os órgãos competentes sejam acionados. 
 

Alertamos aos proprietários de animais de 
estimação que tomem medidas preventivas para 
impedir que eles fujam das residências e fiquem 
expostos a este tipo de ocorrência. Ao realizar 
passeios pelo condomínio, não deixem de levá-los 
sempre presos em coleiras para que possam 
controlá-los e evitar que comam alguma substância 
nas ruas. 
 

Reajuste no valor da passagem da van 
A partir do  dia 01 de outubro haverá um reajuste 
nas passagens da van. A rota externa, conhecida 
como Jardim Canadá ou Belo Horizonte, passará 
de R$ 3,50 para R$ 4,35, mesmo valor cobrado 
pelo ônibus vermelho. A rota interna, percurso 
feito dentro do Pasárgada, passará de 
R$1,75  para R$ 1,85. 
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Plano Diretor de Nova Lima 

 
Está em andamento a revisão do Plano Diretor de Nova Lima (PD), que tem 
como objetivo definir as diretrizes de desenvolvimento do município, 
apontando os usos possíveis para os diferentes espaços do território 
municipal, assim como elaborar as normas de ocupação, os traçados e a 
capacidade das vias de circulação. 

 
Diversas etapas fazem parte da construção do texto do PD. Estas resultarão em uma Lei municipal e 
em um mapa de zoneamento do município de Nova Lima. No momento, uma equipe técnica 
contratada pela prefeitura está concluindo o diagnóstico da atual situação do município, que será 
apresentado para a comunidade em diversas oportunidades. Isto contribuirá para a finalização de 
um diagnóstico com a visão completa do município e com a participação da sociedade.  
 
A primeira apresentação será feita na próxima semana para o Conselho da Cidade, no qual estão 
representados diversos setores atuantes no município, incluindo representantes da população, 
empresas, entidades civis, etc. Em breve haverá reuniões abertas a toda a população. 
 
A Aspas recebeu da prefeitura diversos documentos que auxiliam no entendimento de todo o 
processo de revisão do PD. Este material está disponível na secretaria a quem se interessar em 
consultá-lo. Lembramos que a participação da comunidade é fundamental para a construção das 
normas de uso do território de Nova Lima de forma a refletir os desejos dos moradores. 
 
Mais informação podem ser obtidas no site da Prefeitura Municipal de Nova Lima 
(www.novalima.mg.gov.br). 

 

Horário normal de funcionamento da Aspas: 
De segunda a sexta feiras – 8h às 17h 
Sábados: 8h às 12h 
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