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Plantão do Cartório Eleitoral de NL 

No período de 06 a 10 de julho, 
de 13h às 16h30, será realizado 
um plantão da Justiça Eleitoral, 
no Jardim Canadá. O objetivo é 
facilitar ao eleitor a regularização 
de sua situação perante o 
Tribunal Eleitoral e permitir a 

transferência do título de eleitor para Nova Lima.  
 

O plantão será na Secretaria de Fazenda- Regional 
Noroeste: Av Toronto, 1590 - Jardim Canadá. 
Documentos necessários: Carteira de Identidade, 
comprovante de endereço (recente em nome da pessoa 
ou dos pais) e alistamento Militar (para maiores de 18 
anos). 
Qual a importância de transferir o título para Nova 
Lima? O voto é a força que a comunidade tem em mãos 
para o atendimento aos seus pleitos. Se os eleitores do 
Pasárgada votarem em outras cidades, o poder de 
negociação para o atendimento às questões que nos 
afetam será diminuído. A transferência do título não o 
colocará em risco de ser convocado para trabalhar nas 
eleições. Esta tarefa é voluntária e pode ser recusada. 
 

Demonstrativo de custos da água 
Segue demonstrativo de custos da água no mês de Junho 
de 2015, entregue à Aspas pela FFR, responsável pelo 
gerenciamento do sistema de água no Pasárgada. 
 

 

 

 
A “Multa Moral” é uma campanha que foi realizada 
em várias cidades de São Paulo e em outros 
estados, para conscientizar motoristas que 
infringiam regras de trânsito, especialmente 
quanto ao desrepeito às vagas para deficientes e 
idosos. Estes motoristas recebiam um panfleto em 
formato parecido ao dos talões utilizados pelos 
agentes de trânsito, com uma “Multa Moral” 
trazendo uma mensagem educativa, explicando a 
razão da advertência. 
 

A Aspas pretende implantar esta campanha no 
Pasárgada estendo-a para os diversos tipos de 
violações às nossas regras e bons modos de 
convivência, tais como: desrespeito no trânsito na 
estrada de acesso e vias internas, meio ambiente, 
lixo, obras, Lei do Silêncio, etc. 
 

Para isso, seriam criados talões específicos para 
cada tipo de assunto, com mensagens educativas, 
que seriam entregues aos moradores que 
desrespeitassem alguma norma, afetando de 
forma significativa a rotina do condomínio e a boa 
convivência com os vizinhos. 
 

A ideia é começar pelo trânsito e posteriormente 
implantar essa ação para os outros pontos. O que 
você acha desta campanha? Dê sua opinião, 
mande um e-mail para 
comunicacao@pasargada.etc.br.  

 

Poluição visual 
Esta semana, foi afixada irregularmente uma faixa na 
área do parquinho. Antes de construir, colocar faixas, 
cartazes ou realizar qualquer ação que cause poluição 
visual e contrarie o regulamento do Pasárgada, procure 
a Aspas para informações, evitando assim desgastes 
desnecessários. A associação está à disposição para  
atendê-los da melhor forma possível. 
 

 

 

SUA SUGESTÃO PODE MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASPAS!  PARTICIPE! ENVIE UM E-MAIL PARA 
 ASPAS@PASARGADA.ETC.BR OU LIGUE PARA 3547-7001 

Missa no Pasárgada 
Nesta terça-feira, dia 07 de julho, às 20h, terá missa na 
Capela da residência do Sr. Luiz Martins, Avenida Manuel 
Bandeira, 720.  

 
 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 4.785,23 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 815,36 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 725,47 

Conta da Cemig – identificador 
Av. Manuel Bandeira 1.020 

R$ 210,65 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.156,98 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 8.426,00 

TOTAL R$ 17.119,69 

CONSUMO TOTAL 6.435 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,6604 
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