
Informativo da Associação dos Proprietários de Pasárgada 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14/08/2015 
 

 

 
Inscrições para a Comissão Eleitoral  

Ao final deste ano, 
ocorrerão eleições para a 
Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal da Aspas. 
Conforme informado em 

comunicado da Aspas, divulgado esta semana, ontem, 
dia 13 foram abertas 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, até o dia 23 de 
agosto, quando será encerrado o prazo para as 
inscrições. Como neste sábado, dia 15 de agosto, será 
feriado (Assunção de Nossa Senhora), a inscrição poderá 
ser feita a qualquer hora na portaria A, com os 
vigilantes. Esta orientação vale também para os 
domingos. Participe, faça sua inscrição na Aspas! 
 

Feriado de Assunção de Nossa Senhora 
Neste sábado, 15/08, será 
feriado em Belo Horizonte 
e Nova Lima pela Assunção 
de Nossa Senhora. A 
administração da Aspas 
estará fechada neste dia e não serão permitidos serviços 
em obras. A Van e o ônibus circularão com o horário de 
domingos e feriados.  

Composto orgânico gratuito para os 
associados 
A Aspas disponibiliza gratuitamente aos associados o 
composto orgânico produzido com os materiais 
recolhidos na limpeza dos jardins. Basta solicitá-lo na 
Aspas, deixando um saco vazio de ração ou um saco de 
linhagem grande e a equipe de campo entregará o 
produto em sua residência. Ainda temos também lenhas 
disponíveis. Se estiver precisando para abastecer sua 
lareira ou fogão, procure a Aspas.  
 

 

Andamento da obra do calçamento  
Foram iniciadas as obras de drenagem pluvial na 
Alameda 
Cantigas para 
posterior 
preparo do leito 
e assentamento 
do pavimento.  
 

Na Alameda da 
Poesia, primeiro 
trecho do projeto, a pavimentação entrou em fase de 
desenvolvimento mais acelerado, pois as obras de 
drenagem estão chegando ao fim. A Aspas está 
executando com pessoal próprio a estrutura de 
dissipação de energia da água no local de lançamento 
da rede no córrego Tamanduá. Contamos com a 
colaboração de todos os afetados devido aos 
transtornos causados pelas obras. 

Faixas presas em árvores 
Uma prática que prejudica o meio ambiente tem se 
tornado corriqueira no Pasárgada: a fixação de faixas e 
cartazes nas árvores, muitas vezes por pregos. O prego 
em árvore causa um ponto de infecção, podendo levar 
ao apodrecimento do tronco e morte da planta. 
Solicitamos a todos que não permitam a colocação de 
placas e faixas pregadas em árvores e que retirem 
aquelas que estão presas diretamente nos troncos. 
Este tipo de material deve ser colocado dentro do lote, 
mas não em árvores e sim com suportes adequados. 
 

Fezes de animais domésticos  
Você sabia que as fezes de animais domésticos, como  
cães e galinhas, podem contaminar as águas do 
Pasárgada? Para evitar que esta contaminação ocorra 
algumas medidas simples devem ser adotadas: 
- Construa uma caixa cheia de britas para reter a 
drenagem do galinheiro ou canil. 
- Alimente as galinhas apenas quando estiverem presas 
e as mantenha no galinheiro por ao menos uma hora 
após, pois, normalmente, as aves soltam as fezes 
pouco depois de se alimentarem. 
- Não permita que seus cães entrem nos córregos. 

 
  

SABEMOS QUE OBRAS TRAZEM TRANSTORNOS, MAS PEDIMOS A COMPREENSÃO DE TODOS, POIS A ASPAS 
ESTÁ TRABALHANDO PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS INTERNAS. 

Missa no Pasárgada 
Nesta terça-feira, dia 18 de agosto, às 20h, terá missa no 
espaço do antigo Restaurante. Participe! 

 
 

Achados e perdidos 
Na última reunião aberta realizada no restaurante 
alguém deixou uma blusa lã no local. Este agasalho se 
encontra à disposição do dono na Aspas. 


