
ANO NOVO, SEGURANÇA NOVA: REFORÇO NA VIGILÂNCIA DO PASÁRGADA, COM RONDAS DA PM  
E  DA GUARDA MUNICIPAL

ASPAS INFORMA
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA | 23 DEZ 2016

No último fim de semana, as ruas do 
Pasárgada ficaram poluídas por uma 
carta assinada pelo senhor Jorge Vas-
concelos de Brito, tratando da mu-
dança da rede de transmissão elétri-
ca na estrada de acesso ao Pasárgada. 
A Aspas repudia a divulgação de tal 
material, não só pela poluição am-
biental gerada, como também pelo 
conteúdo superficial e alarmista do 
mesmo. Sobre o assunto da carta, a 
ASPAS informa que tomou as me-
didas cabíveis, conforme divulgado 
no informativo de 19 de dezembro 
de 2016. A associação está atenta 
ao assunto, acompanhando o pro-
jeto de instalação dos novos postes, 
mantendo contato com os responsá-
veis e estudando as melhores saídas 
para reduzir o possível impacto des-
sas obras. Também reforça que está 
aberta aos moradores que queriam 
contribuir com sugestões concretas 
para a melhoria do Pasárgada, sem-
pre com o objetivo de somar esforços 
visando ao bem estar de todos.

Outra participação importante da 
ASPAS foi em reunião organizada 
pela Associação de Moradores do 
Residencial Vale do Sol (APREVS) e 
da Associação de Condomínios Hori-
zontais (ACH), que tratou da possível 
construção de um crematório huma-
no, no Vale do Sol.  No encontro, o se-
cretário de Planejamento e Gestão de 
Nova Lima, André Luiz A. Rocha, se 
comprometeu a não liberar o projeto 
até um estudo mais detalhado sobre 
a atividade, que é inerente ao poder 
público e depende de concessão para 
que particulares possam exercê-la. 

Uma resolução importante para a se-
gurança do Pasárgada e de condomí-
nios dos arredores: a partir de 02 de 
janeiro de 2017, haverá uma ronda 
permanente pelos condomínios, feita 
em viatura, com um policial militar, 
um guarda municipal e o reforço de 
um rádio de comunicação. O equipa-
mento foi cedido em comodato pela 
Associação dos Condomínios Hori-
zontais (ACH), e por meio dele será 
possível a comunicação com as polí-
cias Civil, Militar e Rodoviária. A medi-
da foi anunciada em reunião na última 
quarta-feira, no condomínio Morro do 
Chapéu, organizada pela ASPAS, em 
parceria com a Secretaria de Segu-
rança de Nova Lima, e contou com as 
presenças do secretário do município, 
doutor Juarez Morais de Azevedo, do 
delegado de Polícia Civil do Jardim Ca-
nadá, Fernando Marins, e do tenente 
Santos, da Polícia Militar.  Da equipe 
de segurança do Pasárgada participa-
ram Jair, Elton e Éder, além do diretor, 
Fernando Pires, que recebeu a medi-
da com alívio: “É uma notícia mara-
vilhosa, que vai trazer muito mais 
tranquilidade para o Pasárgada.” 
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No Pasárgada, casa de ferreiro, espeto 
de ferro. A associada Cláudia Maga-
lhães está se especializando em paisa-
gismo e tem cultivado lindas espécies 
em sua própria casa. Esta é uma das 
belezas de seu jardim, que tem o su-
gestivo nome de floresta do baile. 

FL R DE CASA

ConViver
O lixo é um dos problemas 
ambientais mais graves da 
atualidade. E no Pasárgada, 
infelizmente, ainda falta um 
empenho maior de alguns mo-
radores para uma destinação 
adequada dos resíduos. Con-
viver bem também é respeitar 
os terrenos vizinhos, não des-
cartando o lixo nesses locais, 
observar os dias corretos e os 
tipos de resíduos que serão co-
letados: segunda, quarta e sex-
ta, coleta de lixo comum, terça, 
lixo reciclado, e quinta e sexta, 
lixo verde.

SOMAR E  
NÃO DIVIDIR
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TODOS PELA 
SEGURANÇA


