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Acontecerá nesse sábado, dia 21 de 
maio, às 10h, na sede Aspas, a primeira 
reunião com os moradores que resi-
dem a jusante à represa para o Projeto 
de Ação Emergencial – PAE. Este pro-
jeto, que é obrigatório para as empre-
sas mineradoras, busca, dentre outras 
ações, viabilizar a fuga de possíveis 
atingidos caso haja um rompimento 
de represa, quer de rejeitos quer de 

contenção de resíduos, ainda que seja 
pouco provável o rompimento.
Os convocados foram os moradores 
das Alamedas da Vida, do Luar - entre 
a Al. da Vida e Av. Manoel Bandeira, 
da Felicidade, da Manuel Bandeira 
a partir do nº até Al. do Luar, assim 
como os moradores próximos à Por-
taria B, mesmo que não pertencentes 
ao Pasárgada.

Convidamos todos para a nossa Festa 
Junina, que acontecerá no dia 26 de 
junho na área da administração da AS-
PAS, a partir das 17 horas. 
A festa será animada pela banda de for-
ró: Baião Caçula de Lucas Viotti.
Contará com barraquinhas de comidas 
típicas, elaboradas por moradoras de 
Macacos, cujo lucro líquido será re-
vertido para a igreja em construção no 
bairro Capela, assim como de caldos 
e doces. Para beber teremos a barraca 
de bebidas frias (água, refrigerante e 
cerveja) e de bebidas quentes (vinhos – 
taça e garrafa – e o delicioso quentão de 
d. Wanderly). Estão previstas também 

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Nessa edição apresentamos a 
nossa funcionária assistente 
administrativa Nathalia Bra-
ga.  Ela tem 29 anos, casada e 
recém mãe de um bebê. 
Antes de trabalhar no Pasár-
gada, prestou serviços para o 
Condomínio Retiro do Chalé 
durante cinco anos. Está aqui 
há quatro anos e conta que 
gosta muito de matemática. 
Ressalta que valoriza traba-
lhar na ASPAS pela tranqui-
lidade e pela equipe de traba-
lho que atua hoje.
Nos finais de semana dedica-se 
ao seu bem mais precioso: seu 
filho Estevão de 10 meses.

CONEXÃO AEROPORTO EM NOVA LIMA
Os nova-limenses já podem contar 
com a linha que faz conexão entre 
a cidade e o Aeroporto de Confins.
No total, são 40 viagens diárias, 
com tarifas no valor de R$33,90, 
saindo de pontos provisórios mon-
tados no Vila da Serra  (Alameda 
da Serra, 1.285) e na MG-030, em 

frente ao Supermercado BH ( Jam-
breiro).
Os ônibus são equipados com ar-
-condicionado, internet wi-fi, TV 
e sanitário; e as informações so-
bre itinerário e quadro de horá-
rios já pode ser acessada pelo site:  
www.conexaonovalima.com.br

PLACAS PARA OS ASSOCIADOS

Já se encontra na secretaria da As-
pas a plaquinha para os associados:
“Aspas eu Contribuo”. Ressalta-
mos aqui a importância de cada 
contribuição que faz com que a 
nossa comunidade seja um lugar 
melhor a cada dia, oferecendo 
maior segurança e melhor infra-
estrutura para todos.

FESTA JUNINA

Reunião com a Vale 
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A FESTA JUNINA DO PASÁRGADA PROMETE: GOSTOSURAS, MÚSICAS E 
ALEGRIAS. VAMOS COMEMORAR NO NOSSO ARRAIÁ!  

barracas para brincadeiras da criança-
da e estamos esperando a confirmação 
de algumas outras atividades para ado-
lescentes e adultos.
Já contamos com o apoio do Restau-
rante Itamar e da Brum Motos, que 
nos doaram prêmios para o tradicio-
nal bingo, sendo eles, respectivamen-
te, um maravilhoso prato de camarão 
na moranga para duas pessoas e um 
moderno capacete. Contamos tam-
bém, até o presente momento, com 
apoio da Túnel Festas, da Papelaria 
Escrishop, da Wegman Seguros  e da 
Transportes Transparente, e estamos 
aguardando a confirmação de outros 
possíveis patrocinadores. 
Caso algum associado se interesse em 
assumir as barraquinhas de brinca-
deiras infantis e a de doce, favor fazer 
contado com a secretaria da ASPAS para 
outros esclarecimentos. Serão atendidos 
os pedidos por ordem de chegada. 
Agradecemos desde já pela colaboração 
as associadas voluntárias: Fadwa, Deni-
se, Mariana Pedras e Eneida Déchery.
Acompanhem a evolução dos prepara-
tivos nos próximos informativos!


