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Um pouco mais de 
paciência 
A Aspas continua recebendo 
reclamações a respeito de 
motoristas que não têm 
paciência e respeito pelo outro 
no trânsito, tanto nas vias internas como na estrada de 
acesso ao Pasárgada. Se você está entre eles, pare um 
pouco para pensar: do que vale morar em um lugar onde a 
qualidade de vida é algo que não tem preço, se você não 
respeita sua própria vida e a do outro? Não será o 
momento de mudar de atitude? Organize seu dia e saia 
com antecedência, evitando afobação e correria no 
trânsito.  

 

Estrada Campo do Costa 
A Vale entregou na Aspas o projeto para a abertura da 
estrada Campo do Costa, que traz como uma das 
vantagens para Pasárgada, a diminuição do fluxo de 
motoristas que estão indo do Vale do Sol para Macacos e 
vice-versa, pela avenida Manuel Bandeira. A diretoria da 
associação está agendando com o prefeito Cassinho o 
protocolo deste documento na Prefeitura de Nova Lima, 
para que o projeto possa ser encaminhado para 
aprovação na Câmara Municipal. 
 

Educação ambiental 
A Vale contratou a empresa 
Alternativa Educação Ambiental 
para a realização de encontros com 
as comunidades vizinhas às suas operações com o 
objetivo de levantar sugestões de ações relacionadas à 
educação ambiental a serem desenvolvidas em parceira 
entre a mineradora, as comunidades e o poder público. 
Se você tem interesse em participar desta atividade no 
Pasárgada entre em contato com a Aspas e sugira uma 
data e horário que lhe atendam para este encontro. 

Conte com a gente! 
Está com problemas no convívio 
com a vizinhança no entorno do 
Pasárgada? Lembre-se: a Aspas 
está à disposição dos associados 
para mediar junto ao poder público 
qualquer tipo de reclamação. 
Acione nossa equipe da 
administração para auxiliá-lo e apoiá-lo na resolução 
dos incômodos. Ligue para a Aspas - 3547-7001. 
 

Rede de Segurança 
O artigo 140 da constituição federal diz: “ A segurança 
é dever do estado e responsabilidade de todos” . Se 
queremos uma segurança cada vez melhor temos que 
participar e colaborar. Por isso, a Associação dos 
Condomínios Horizontais (ACH), entidade da qual a 
Aspas faz parte, está aprimorando sua rede de rádio de 
comunicação, que liga os condomínios associados 
diretamente com a Polícia Militar (PMMG).  
A ACH adquiriu equipamentos digitais mais avançados 
de radiofrequência com sinal melhor, possibilitando 
que os condomínios participem e colaborem com a 
PMMG no trabalho de vigilância na região, dentro do 
projeto da Rede de Condomínios protegidos.  
Em reunião na ACH com representantes da Polícia 
Militar, foi solicitado também um aumento no 
policiamento na região. O Capitão Rodrigues informou 
que já houve um aumento no efetivo, que não foi o 
suficiente, por isso encaminhará nova solicitação ao 
Comando da PM. Ele disse ainda que antes havia 
apenas uma viatura para a região, agora são três, além 
do apoio da Guarda Municipal. 
 

Para esquentar o inverno 
O frio chegou... Se estiver precisando de lenha para 
sua lareira ou fogão, procure a 
Aspas. Este material está 
disponível gratuitamente aos 
associados e fica armazenado em 
uma área da Portaria B. 
 

 
 

 

A ASPAS TRABALHA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA DE SEUS ASSOCIADOS. PRECISANDO, LIGUE PRA GENTE. 
NOSSA EQUIPE DE VIGILÂNCIA ESTÁ À DISPOSIÇÃO PARA AUXILIÁ-LO 24H POR DIA. 

  
 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 02 de junho, haverá missa, às 20h na Capela da residência do Sr. Luiz Martins, Avenida Manuel Bandeira, 720.  

 
 


