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

 
Aspas em ação 

Ponto da van 
Esta semana foi 
finalizada a obra de 
construção de um 
ponto da van na 
esquina da Avenida 
Manuel Bandeira com 
Alameda da Poesia. 

Para a estrutura foram utilizados os troncos 
resultantes da poda do eucalipto realizada no início 
do mês, e o banco foi cuidadosamente produzido 
pelo funcionário Jair Pereira. Este ponto dará mais 
conforto aos usuários da van que, anteriormente 
ficavam em pé ou assentados no chão aguardando o 
transporte.  
 

Estrada de acesso 
A equipe de campo da 
Aspas esteve envolvida 
também na realização 
de uma roçada em 
todo o trecho da 
estrada de acesso 
melhorando a 
visibilidade das extremidades e da sinalização, 
oferecendo assim mais segurança ao tráfego. 
 
 

Plano Diretor de Nova Lima – 
Fique por dentro 
 

Está em andamento a revisão do Plano Diretor de 
Nova Lima (PD), que irá definir diretrizes de 
desenvolvimento do município, apontando os usos 
possíveis para os diferentes espaços do território 
municipal, assim como elaborar normas de 
ocupação, os traçados e a capacidade das vias de 
circulação. A Aspas recebeu da prefeitura diversos 
documentos que auxiliam no entendimento de todo 
o processo de revisão do PD. Vamos disponibilizar 
essa semana em nosso site uma apresentação deste 
plano para consulta de todos. Participe! 

 

Eleição na Associação de Macacos 
 

No próximo domingo, dia 21 de setembro, 
acontecerá a eleição da nova diretoria da 
Associação dos Moradores de São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos). O presidente da Aspas, 
Manoel Ambrósio, compõe a chapa 2 (Pró-
Macacos), no Conselho Gestor. Entre as metas de 
gestão serão prioridade desta chapa: 
- A reabertura da estrada Campo do Costa (um 
dos pleitos de Pasárgada, motivo da participação 
do presidente da Aspas); 
- Maior integração com a sociedade local; 
- Incrementar o trabalho com a população em 
situação de risco social, visto que o Kairós só 
atende crianças até uma determinada idade; 
- Desenvolvimento de ações de marketing com o 
objetivo de alavancar o turismo; 
- Implantação de um programa voltado para o 
incentivo ao Esporte; 
- Realização de atividades sociais na sede da 
associação; 
- Restauração do Clube doado pela Vale; 
- Mobilidade urbana; 
- Reurbanização do centro de Macacos. 
A votação acontecerá de 8h às 16h, em frente à 
igreja, na Rua Dona Maria da Glória (Rua 
principal). Todos os moradores da região têm 
direito a voto, bastando apresentar um 
comprovante de endereço, que pode ser o 
mesmo para casais, podendo votar os dois. Não 
deixe de participar. A melhoria das condições 
econômicas e sociais depende da participação de 
todos! 
 

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.  

 


