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Reunião Aberta 
No dia 01 de agosto (sábado), de 10 às 12h, a Aspas 
realizará uma Reunião Aberta com seus associados, no 
espaço do antigo Restaurante Preferido do Rei, para 
debater sobre o Projeto da Água e a utilização do salão do 
Restaurante pela associação. Não deixe de participar, sua 
opinião é muito importante para o encaminhamento 
destas questões em uma próxima Assembleia. 
 

Festa de Nossa Sra Rainha dos Anjos 
No período de 24 de julho a 02 de agosto, a Arquidiocese 
de Belo Horizonte realizará em nossa região uma extensa 
programação em comemoração à Nossa Senhora Rainha 
dos Anjos, que será iniciada com novenas em todas as 

comunidades da congregação e 
culminará na Festa de Nossa 
Senhora Rainha dos Anjos, no 
dia 02 de agosto, na Quadra do 
Condomínio Miguelão. Confira 
a programação completa em 
nosso site: 
http://www.pasargada.etc.br/i
ndex.php/informativo/region-

1-2-3-4/534-novena-e-festa-de-
nossa-sra-rainha-dos-anjos 

 

Diagnóstico Socioambiental 
No próximo dia 30/07 (quinta-feira), às 19h, acontecerá no 
Espaço Multiuso – Rua Espatódeas, no Parque das 
Cerejeiras / Morro do Chapéu, um 
encontro, no qual a Vale realizará 
um Diagnóstico Socioambiental 
Participativo – DSP com os 
moradores dos condomínios 
Miguelão, Morro do Chapéu e 
Pasárgada. Este trabalho será 
mediado pelas consultorias 
Alternativa Educação e Manejo 
Ambiental e Geonature e terá o 
objetivo de levantar sugestões de 
atividades de Educação Ambiental a serem realizadas em 
parceria entre a comunidade, o poder público e a iniciativa 
privada nas comunidades localizadas próximas às suas 
unidades operacionais (Diretoria de Ferrosos Sul). 
Participe! 

Obras de substituição do piso 
interno foram iniciadas 

 
Os materiais necessários para dar início às obras do 
calçamento, conforme determinado em projeto 
feito pela Comissão do Piso, já foram adquiridos 
pela Aspas, faltando apenas os tampões de ferro 
fundido dos poços de visita, cuja cotação está em 
andamento.  
 

As manilhas de concreto para drenagem pluvial 
estão sendo distribuídas ao longo dos locais de 
aplicação e na área disponível da Alameda do 
Silêncio. Ainda nesta via, está sendo feito o 
estoque do pó de pedra necessário ao 
assentamento da pavimentação. 
 

As máquinas escavadeiras também já estão no 
canteiro de obras. Portanto, a fase preparatória 
inicial foi ultrapassada e a 
obra, propriamente dita, 
foi iniciada.  
 

A Aspas reitera o pedido 
de colaboração a todas as 
pessoas afetadas pelas 
obras, em especial, àquelas 
que trafegam nos dois 
trechos iniciais 
programados: Alameda da 
Poesia, da ponte até a 
Alameda do Silêncio; e 
Alameda Cantigas até a 
Madrigais. 

 
  

 

A ASPAS ESTÁ TRABALHANDO PARA MELHORAR AS VIAS INTERNAS DO PASÁRGADA. CONTAMOS COM A COMPREENSÃO 
DE TODOS PARA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES NO TRÁFEGO. 
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