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Inscrições para a Comissão Eleitoral 

terminam no domingo  
Conforme foi divulgado 
anteriormente, no próximo 
domingo, dia 23 de agosto, 

encerram-se as inscrições para a formação da comissão 
eleitoral, que será composta por três membros efetivos 
e três suplentes. Os interessados em fazer parte deste 
processo devem procurar a Aspas, no horário de 
funcionamento da Administração, e no domingo, as 
inscrições poderam ser feitas a qualquer hora na 
portaria A, com os vigilantes.  
 

Reunião do Grupo Aberto 
Como no final deste ano, ocorrerão eleições para a 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Aspas, a 
comunidade já começou a se articular para a formação 
de chapa que concorrerá às eleições. À pedido de um 
grupo de associados, a Aspas cedeu seu novo espaço 
(antigo restaurante), para uma reunião no dia 26 de 
agosto, às 19h. 
 

Segundo os organizadores (Grupo Aberto – Venha 
conversar), este encontro terá o objetivo de debater 
assuntos que interessam à comunidade e que deverão 
ser tratados como prioridade pela próxima gestão. A 
reunião está aberta a todos que se interessarem em 
contribuir neste processo. 

Reunião Aeroporto 
No dia 14 de agosto, aconteceu um encontro entre a 
diretoria da Aspas e a assessoria do deputado Fred Costa 
com o objetivo de debater sobre o projeto de 
construção do aeroporto na região de Macacos e buscar 
a ajuda do parlamentar para tentar barrar a aprovação 
deste projeto. Ficou acertado que a assessoria do 
deputado marcará uma reunião com a Copasa para pedir 
o apoio da instituição contra o aeroporto, já que o 
projeto atinge diretamente os cursos d’água que 
abastecem a capital e região metropolitana. Quanto à 
audiência pública, assim que for agendada, 
comunicaremos a toda comunidade para mobilização e 
participação de todos. 

Andamento da obra do calçamento  
A substituição do piso interno está 
correndo conforme o planejado. 
Na Alameda das Cantigas, a 
intenção é terminar até o final da 
próxima semana as obras de 
drenagem, para que na outra 
semana se dê início à aplicação do 
pavimento. Na Alameda da Poesia, 
a obra de colocação do piso já está 
sendo finalizada para que seja 
feita a limpeza no local. 

 

 
 
 
 
 

Nova Lima contra a raiva 
No dia 16 de setembro, de 9h às 16h,  será realizada na 

portaria A do Pasárgada a 
campanha de vacinação 
antirrábica para animais 
domésticos (cães e gatos). A 
raiva é uma doença mortal 
causada por um vírus e pode 
acometer todos os 

mamíferos, inclusive os homens. O cão é o principal 
transmissor da doença, seguido do morcego e do gato. 
Este serviço será feito pela Prefeitura de Nova Lima, 
Secretaria de Zoonoses e a vacinação é gratuita. Não 
deixe de proteger o animalzinho! 
 

Placas para associados 
A Aspas produziu uma 
plaquinha para ser fixada em 
portões e entrada de 
residências. Esta placa está 
disponível para associados em 
dia com a Aspas. Pegue a sua! 

 
  

A ASPAS TEM ALERTADO OS MOTORISTAS PARA OS CUIDADOS NO TRÂNSITO NA ESTRADA DE ACESSO E VIAS INTERNAS. ESTA SEMANA UM 
ANIMAL SILVESTRE FOI A VÍTIMA. NÃO DEIXE QUE ISTO ACONTEÇA COM VOCÊ. RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE! 

Missa no Pasárgada 
Nesta terça-feira, dia 25 de agosto, às 20h, terá missa no novo espaço da Aspas. Participe! 

 
 

Alameda das Cantigas 

Alameda da Poesia 


