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Informamos que essa diretoria com o 
foco em maior segurança cancelou o 
uso de selos de identificação nos car-
ros por entender que ele se torna um 
meio de referência para indivíduos 
mal intencionados, facilitando a loca-
lização das pessoas que o portam em 
seus veículos.
Outra questão importante foi consta-
tar que os vigilantes automaticamente 
olham para os carros buscando os se-

Entre os dias 17 e 20 de abril  morado-
res no limite da mata foram surpreen-
didos por motoqueiros em um evento 
do Red Bull Minas Riders, numa prova 
de enduro que em seu traçado passa-
vam nos limites do Pasárgada, dentro 
das área da Vale e da COPASA.
A Aspas providenciou que essas tri-
lhas fossem cuidadosamente fechadas 
e orientou os  vigilantes a ficarem 
atentos para verificação constante, 
principalmente durante os finais de 

semana para que esse circuito não se 
torne habitual por motociclistas evi-
tando maiores transtornos sonoros, 
ambientais e de segurança.
Além disso, foi enviado por parte da 
Aspas um ofício à Red Bull e órgãos 
competentes , manifestando o nosso 
repúdio a esse evento nessa área de 
preservação ambiental onde está lo-
calizado a reserva do Fechos.

Segue a nossa campanha para doa-
ção de mudas de árvores frutíferas 
e espécies nativas para o plantio no 
dia 04 de junho, sábado, no trecho da 
estrada que vai da da sede Aspas até 
a portaria A em comemoração ao dia 
do meio ambiente, dia 05 de junho. A 
nossa intenção é de fazer uma ação 
com as crianças e adultos para uma 
maior consciência ecológica e inte-

gração do Pasárgada em prol do bem 
comum, o embelezamento da nossa 
chegada assim como manter uma 
calçada para o trajeto a pé tanto dos 
funcionários como dos moradores.
A Aspas pode providenciar a coleta 
das mudas. 
Para maiores detalhes e informa-
ções entrar em contato pelo email:  
comunicacao@pasargada.etc.br.

PARA UMA BOA CONVIVÊNCIA

- Não ligar maquinários barulhen-
tos antes das 8 horas e depois das 
17 horas, assim como nos sábados 
após as 12 horas, em feriados e do-
mingos.
- não colocar som alto após o horá-
rio da lei do silêncio
- Colocar  lixos nas lixeiras so-
mente nos horários de coletas e, 
quando possível, com as tampas 
fechadas.
- Manter as calçadas limpas e apro-
priadas para o uso de pedestres
Os funcionários estão trabalhando 
para um maior conforto de todos. 
Tirando o excesso de pó da Alame-
da das Flores após o calçamento.

SESSÃO ELEITORAL EM PASÁRGADA
Pedimos aos moradores que ainda não transferiram seus títulos para Nova  
Lima que se puderem o façam para manter a nossa sessão em Pasárgada.
Além do conforto de poder votar aqui,  estaremos garantindo nossa repre-
sentatividade elegendo pessoas compromissadas com nossa realidade e que 
possam realmente nos atender em nossas reivindicações.
O plantão do cartório eleitoral de Nova Lima estará funcionando de 29 de 
abril a 1o de maio, de sexta à domingo, de 12 às 18 h para a transferência 
de títulos. O cartório está localizado à rua Marquês de Sapucaí, 29 - Centro
Documentos necessários: Carteira de Identidade, comprovante de ende-
reço em nome da pessoa ou dos pais e título de eleitor antigo, se possível.

SELO DE IDENTIFICAÇÃO

TRILHAS FECHADAS NA MATA

Doação de árvores frutíferas e espécies nativas
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AJUDE A PRESERVAR A NOSSA FAUNA E FLORA. NOSSAS MAIORES RIQUEZAS!

los e assim que o localizam, liberam a 
entrada dos mesmos.
Muitas vezes esses carros com selos 
já não pertencem mais aos morado-
res, facilitando a entrada de pesso-
as estranhas como já foi registrado 
algumas vezes tanto no Pasárgada 
como em outros condomínios que 
adotaram essa metodologia de iden-
tificação e já não o fazem mais em 
função de maior segurança.

Sem o selo o vigilante é mais atencio-
so para identificar as pessoas que es-
tão dentro do carro.
Aproveitamos para reforçar o pedido 
de que todo morador, quando chegar 
à portaria, abaixe o vidro da janela do 
carro e, se durante à noite,  desligue os 
faróis e acenda a luz interna, para que o 
vigilante possa fazer o reconhecimento.
Essa ação do corte dos selos, além 
de nos trazer mais segurança, gerou 
uma economia de R$1.300,00 para 
a ASPAS.


