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Estamos levantando dados de todos 
os moradores que estão aguardando 
a liberação junto ao IEF/SUPRAM 
para construção de suas residências.
A ideia é somar todos os processos e 
intervir junto à estes órgãos para agi-
lizar as devidas licenças.  Acreditamos 
que com um volume de processos, po-
demos pressionar para as liberações.
O associado que tiver interesse, por 
favor, procurar por Luciane ou Na-
thalia na secretaria da ASPAS.

Convidamos todos para a comemo-
ração do dia do Meio Ambiente, no 
sábado, 04 de junho. O evento acon-
tecerá no dia anterior ao dia mundial 
do Meio Ambiente (05 de junho), por 
entender que teremos maior adesão 
dos moradores para um plantio cole-
tivo de espécies nativas e frutíferas da 
portaria A até a atual sede da Aspas.
O mutirão acontecerá de 9 às 12h e 
terminará com um piquenique e ati-
vidades de artes para as crianças com 
uma exposição de seus desenhos.
Cada criança que participar terá uma 
árvore com seu nome em uma plaqui-

nha, como forma de sensibilização e 
responsabilidade com a natureza.
Salientamos que serão bem vindas 
todas as doações de árvores e plantas 
ornamentais. 
Contamos já com a participação e 
apoio das moradoras Mariana Pedras, 
Cristina Maure, Eneida Déchery  e 
Patricia Vasconcellos. 
Aguardamos mais colaboradores! Ve-
nham somar e ajudar no embeleza-
mento da chegada no Pasárgada e na 
conscientização e formação de nossas 
crianças para uma maior consciência 
ecológica. 

Como previsto, nessa semana, os vigi-
lantes receberam o devido treinamen-
to com os cães de guarda.
De acordo com os participantes o cur-
so foi produtivo e eficiente. A equipe 
toda estava atenta e interessada. To-
dos receberam certificados.
Os cães já se encontram no Pasárga-
da e estão adequadamente acomoda-
dos no canil. 
Segundo nosso Supervisor de Segu-
rança, Elton, foi emocionante o reen-

contro com o cão Valk com o qual já 
havia trabalhado por 2 anos no Resi-
dencial Vila Bela; quando o cão o viu, 
ele o reconheceu imediatamente.  O 
outro cão se chama Jerah e também é 
um cão tranquilo, obediente e sobre-
tudo inteligente. Elton observou ain-
da que os cães estão muito tranquilos 
e bem adaptados.
Abaixo, a foto dos participantes. Cada 
equipe é composta por um encarrega-
do da vigilância e dois vigilantes. 

INTERTRAVADO AVANÇA!

No trecho que contempla a Alame-
da da Poesia foi necessário fazer 
uma extensão de aproximadamente 
40 metros até a altura do número 
1162, devido à alta declividade do 
local. A nova pavimentação permite 
que todos realizem a ida e a volta 

pelo mesmo caminho, com grande 
comodidade e economia para todos 
os moradores que por ali trafegam.
Informamos que para finalizar o 
programa aprovado na AGE do in-
tertravado, após esse trecho da Po-
esia restam apenas 200 metros da 
Alameda dos Madrigais e mais 65 
metros da Alameda do Sol.
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www.pasargada.etc.br | tel ASPAS: 3547.7001

EM PÉ - Sup. Elton, José Marcos, Enc. Alenildo, Carlos, Enc. Eder, Instrutor Max Macedo, Diretor de Segurança 
Fernando, Enc. Roberto, Marcelo.  AGACHADOS - Bruno Victor, Enc. Elias, Gilberto, Bruno Henrique e Erickson.

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 
Apresentamos nessa edição 
a nossa funcionária Luciane 
Martins. 

Ela tem 32 anos, é casada e 
tem duas filhas.  Natural da  
cidade de Salinas, mora em 
Belo Horizonte há aproxi-
madamente 10 anos. Antes de 
trabalhar no Pasárgada como 
Auxiliar Administrativo, tra-
balhou no Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais por 
9 anos e 7 meses. Atualmente 
está cursando o 6°período de 
ciências contábeis na UNIBH. 
Está no Pasargada há um ano 
e é com muita simpatia que 
atende à cada um dos associa-
dos. Extremamente responsá-
vel em suas funções diárias, 
ela afirma convicta que está 
atenta à cada dia para apren-
der sempre mais. 


