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Convidamos todos para um plantio 
de árvores nativas junto com as crian-
ças no sábado, 04 de junho de 9 às 
12h. O trecho do plantio será entre a 
portaria A e a sede da Aspas.
O ponto de encontro será na área ex-
terna da casa, onde as crianças partici-
parão de uma pequena oficina de artes 
com Michelle Pripas e Adalgisa, na 
qual farão desenhos com o tema meio 
ambiente e terão seus trabalhos expo-

A Aspas informa que os horários da 
van foram alterados e começam a vigo-
rar na próxima segunda, 06 de junho. 
Ao lado, a tabela de seus novos horá-
rios e trajetos. 
Aproveitamos para informar que esta-
mos também apoiando uma ideia que 
surgiu no grupo de mulheres, para um 
levantamento de crianças que estu-
dam no Vale do Sol e Belo Horizonte 
e precisam de transporte para as suas 
escolas, em um empenho para se pen-
sar um transporte escolar.  Quem tiver 
interesse, por gentileza, enviar e-mail 
para a aspas, informando quais os ho-
rários atenderiam as necessidades dos 
seus filhos. 

PARCERIAS PARA OS ASSOCIADOS DA ASPAS
A Aspas vêm buscando parcerias com vários prestadores de serviços e in-
clusive que moram no Pasargada, oferecendo descontos e serviços diferen-
ciados para os associados. No dia 11 de junho, sábado, teremos a presença 
da Wegman Seguros, representada aqui pelo morador Elmo.
Recentemente foi fechada também uma parceria com a Tirol Plantas que  
está oferecendo descontos. Para o conforto dos pasargadenses existe uma 
filial no Miguelão. Para conhecer um pouco mais dos seus produtos e 
maiores informações: www.tirolplantas.com.br

PLANTIO E PIQUENIQUE 
PARA COMEMORAR 
O DIA DO MEIO AMBIENTE

Novos horários da van
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tos na sala de reuniões.
Cada árvore plantada terá uma pla-
quinha com o nome de uma criança 
e da espécie. Uma forma simbólica de 
tornar  a criança ‘responsável’ e parti-
cipativa em relação ao meio ambiente.
As plaquinhas de identificação foram 
ideia de Mariana Pedras e serão con-
feccionadas no dia – com a ajuda de 
voluntários – com garrafas PET e os 
desenhos das próprias crianças.
Após o plantio, faremos um piqueni-
que no jardim da sede.
A Aspas oferecerá água e sucos. Pedi-
mos que cada participante colabore 
com algo para o piquenique coletivo,  
como frutas, biscoitos, etc.
Gostaríamos de agradecer a todos os 
voluntários que estão ajudando para 
a concretização dessa ação e em espe-
cial ao futuro morador do Pasárgada, 
Wagner que é proprietário da Tirol 
Plantas e que fez a doação de várias 
mudas de espécies da região e outras 
ornamentais. A idéia é prosseguir 

com mais ações em relação ao meio 
ambiente recuperando áreas verdes, 
plantando e cuidando desse rico pa-
trimônio que está aqui ao nosso lado.  
***Caso amanheça chovendo o evento 
será transferido para o próximo sábado, 
dia 11 de junho.

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

José Roberto trabalha no Pasár-
gada há quase 8 anos. Tem 40 
anos, é casado há 15 e tem dois 
filhos: Pedro de 15 e Matheus 
de 10 anos. Começou a traba-
lhar aqui na função de porteiro.
Hoje exerce o cargo de Encar-
regado de Vigilante e diz que 
sua esposa e seus dois lindos 
filhos são os motivadores pelo 
seu crescimento profissional, 
e em suas palavras ressalta:  
“sou grato à Aspas pela opor-
tunidade que me deu de tra-
balhar, crescer; espero apren-
der coisas novas. Agradeço a 
Deus por tudo que me pro-
porcionou durante esses anos 
no Pasárgada.”
Cruzeirense doente e que em 
seus dias de folga gosta de fi-
car junto com a família em al-
gum clube e de se exercitar na 
academia de ginástica.

HORÁRIO TRAJETO

06:20
BH > JARDIM CANADÁ >  
PASÁRGADA

07:00 PASÁRGADA (ROTA INTERNA)

08:00 PASÁRGADA (ROTA INTERNA)

16:00 PASÁRGADA (ROTA INTERNA)

16:40 PASÁRGADA  > JARDIM CANADÁ

17:20 PASÁRGADA (ROTA INTERNA)

18:00
PASÁRGADA  > JARDIM CANA-
DÁ > BH

OBSERVAÇÃO: durante os finais de 
semana não haverá mais os serviços 
de transporte da van.

Preparo para o plantio.


