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Devido à chuva de sábado passado o 
encontro para o plantio das árvores, 
atividades e piquenique com as crian-
ças, foi transferido para sábado agora, 
dia 11 de junho, à partir de 9h.
Esperamos que não chova, pois temos 
muitas crianças entusiasmadas para o 
plantio.
Alguns chegaram a comparecer para o 
evento, mesmo com chuva, como Katu 
filho de Leo Vianna, que inaugurou 
plantando uma jabuticabeira.
Alguns moradores que sempre param 
no final da alameda,  para recolher as 
correspondências nos escaninhos, ao 
lado do ponto de ônibus, tem elogiado 
as melhorias que estão acontecendo  
nos canteiros e entornos.
Venham contribuir para o embeleza-
mento do Pasárgada e valorização do 
meio ambiente. 
Aproveitamos para ressaltar, a impor-
tância de antes de construir, consultar 
a Aspas e se informar das regras bási-
cas de construção, para não infrigir o 
estatuto, leis e sobretudo para a pre-
servação das características da região 
com atenção à sua fauna e flora, seus 
mananciais de água e toda riqueza da 
que nos circunda.

Informamos que a Comissão formada 
para a discussão dos novos ajustes de 
horários e trajetos da van, está sempre 
aberta para sugestões e comentários 
dos seus usuários. Já recebemos algu-
mas e estamos aguardamos novas su-
gestões, o mais breve possível, através 
do email aspas@pasargada.etc.com. 
As primeiras mudanças que teremos 
serão: o retorno do horário anterior 
da primeira van para o Pasárgada (de 
06:20 para 06:40) e a criação de um 
horário da Van de BH para o Pasárga-
da saindo de BH as 14:20 a partir da 
próxima segunda-feira (13/06).
A comissão da van ainda está ana-
lisando algumas alterações e suges-
tões, para a composição do quadro 
final adequado às necessidades reais 
da maioria e também com o intuito 
de uma maior economia no valor fi-
nal. Na próxima semana estaremos 
analisando os dados desta primeira 
semana e os demais comentários e su-
gestões que recebemos para fazermos 
novos ajustes.
Ressaltamos que o objetivo dessa 
mudança foi reduzir períodos ocio-
sos (horários que não se justificavam 
pelo número de passageiros), con-
corrência de horários com o ônibus, 
atender demandas levantadas na as-
sembléia e reduzir os custos. Com o 
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novo quadro de horários a redução 
do custo mensal será de R$ 4.500 e 
dependendo do resultado deste mês 
podemos analisar até uma redução do 
valor da passagem.
Outra demanda apresentada durante 
a assembléia foi a necessidade de uma 
transporte para as escolas. Em nego-
ciação com a Aspas e o fornecedor da 
van, foi negociado um valor de men-
sal de R$ 380/criança. Para viabili-
zarmos precisamos ter pelo menos 10 
crianças e caso tenhamos um número 
maior este valor poderia ser menor. 
Pais interessados devem fazer contato 
com a ASPAS, informando colégios e 
horários para levantarmos a demanda 
deste serviço.



FESTA JUNINA VAI ESQUENTANDO! 
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Vão combinando com as comadres e 
compadres que o arraiá do Pasárga-
da vai ser animado!” – tome nota da 
nossa festança: dia 25 de junho, sába-
do, de 17 às 24h00.
Teremos atrações variadas para to-
das as idades. brincadeiras, fogueira, 
forró pé de serra, comidas típicas de-
liciosas, doces e correio elegante!
O primeiro lote de convites e o mais 
‘baratin’ de todos, já se encontra à 
venda na secretaria. Corra e garanta 
o seu e avise o vizinho e os amigos de 
fora. Até o dia 18 de junho, somente 
R$20,00 adulto e meia entrada para 

crianças a partir de 12 até os 18 anos. 
Menores de 12 anos não pagam, mas 
têm diversão garantida!
O segundo lote de convites custará 
R$30,00 reais de 18 a 25 de junho e 
no dia do evento na bilheteria, o va-
lor será de R$35,00. 
O convite dá direito às brincadeiras 
e ao forró. Comidas e bebidas serão 
pagas à parte.
Agradecemos às parcerias, patroci-
nadores e voluntários que são  fun-
damentais para a nossa grande co-
memoração junina!

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Éder, compondo o time dos 
funcionários mais antigos do 
Pasárgada, presta serviços para 
a Aspas desde 2007.
Dono desse sorriso simpático, 
ÉDER MAIA DO NASCIMEN-
TO, casado, tem uma filha a 
quem chama afetuosamente, 
de Princesa Isabella. 
Éder começou a trabalhar no 
Pasárgada como porteiro, um 
tempo depois passou para 
o cargo de vigilante e hoje 
exerce a função de encarre-
gado de segurança.
Trabalhou também no con-
domínio Morro do Chapéu 
como encarregado de segu-
rança, de onde saiu recente-
mente, para dedicar-se exclu-
sivamente ao Pasárgada.
Conta que é muito agradecido 
a ASPAS pela confiança que 
depositam nele.
Em suas horas vagas gosta de 
curtir a família e bater àquela 
“pelada”. Amante de futebol, 
confessa que o seu time do co-
ração é o Cruzeiro.
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Informamos que a obra do calçamen-
to intertravado, na Alameda da Poe-
sia, está prevista para ser finalizada 
na próxima semana. Na sequência o 
próximo trecho a  ser contemplado, 
como previsto,  será a Alameda do 
Sol. Pedimos uma maior atenção aos 
moradores que transitam nessa área 
durante a execução da obra.

Calçamento da 
Poesia quase pronto!

Venha experimentar gratuitamente uma amostra dos serviços!  
Dia 11 de junho, de 8h30 às 13h, na Sede da ASPAS.

SUA CASA DO JEITINHO QUE VOCÊ QUER 
SEMPRE: COM TUDO FUNCIONANDO!

Sabe aquela velha história de deixar a casa sempre do 
jeito que você quer? Com o Seguro Residencial isso 
ficou muito mais fácil e tranquilo. Além de coberturas 
criadas a partir da necessidade de cada família, este 
seguro ainda oferece assistência 24h, com serviços 
como chaveiro, eletricista, bombeiro e muitos outros. 

wegmanseguros.com.br
31 3508 6000

FALE COM UM DE NOSSOS 
CONSULTORES HOJE MESMO
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