
As obras de instalação do novo calça-
mento do Pasárgada foram retomadas 
e seguem em um bom ritmo. O inter-
travado da Alameda Estrela da Manhã 
tem previsão de término até o dia 05 
de maio. Na sequência, virão as obras 
das Alamedas da Alegria, do Sol e das 
Flores. Lembrando que a decisão de 
quais regiões teriam prioridade nes-
ta terceira fase de instalação do novo 
calçamento começou a partir da últi-
ma assembleia entre os associados da 
Aspas. E, em uma reunião entre os 
associados e a diretoria de infraestru-
tura do Pasárgada, chegou-se à defini-
ção final das vias que serão contem-
pladas nessa etapa.

ASPAS 18 ANOS: SAIBA COMO FOI A ASSEMBLEIA QUE CRIOU A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA!

ASPAS INFORMA
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA | 21 ABR 2017

Você sabia? Em outubro deste ano, a 
Associação dos Proprietários de Pa-
sárgada completa 18 anos. A Aspas 
foi constituída em Assembleia Geral 
Extraordinária em 27 de outubro de 
1999 e, uma das curiosidades, é que 
essa reunião aconteceu na sede do 
Sindicato dos Jornalistas, em Belo 
Horizonte, e não em Pasárgada. Antes 
da composição oficial da Aspas, hou-
ve o empenho de uma Comissão Pro-
visória de Moradores, que cuidou da 
prestação de contas e da elaboração 
do Estatuto Social do condomínio, 
que foi aprovado por unanimidade 
pela AGE. Na mesma data, foi elei-
ta a primeira diretoria executiva da 
entidade que, ao longo dessas quase 
duas décadas de existência, tem mui-
tas histórias para contar. Acompanhe, 
nas próximas edições deste boletim, 
alguns fatos importantes do percur-
so da Associação dos Proprietários de 
Pasárgada.

O diretor de segurança da Aspas, Fer-
nando Pires, e sua equipe, são incan-
sáveis na busca de soluções para man-
ter a tranquilidade do Pasárgada. Em 
contato permanente com os órgãos 
públicos de segurança de Nova Lima, 
o diretor afirma que o foco agora é 
evitar que o condomínio se transfor-
me em rota de assaltantes que usam 
veículos em fuga entre a BR-040 e 
Nova Lima ou vice-versa. Em breve, 
Fernando Pires participará de uma 
reunião envolvendo todas as quatro 
chefias de equipe da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) para, juntos, pen-
sarem em soluções para evitar esse 
problema, inclusive incrementando o 
uso do rádio de comunicação entre o 
Pasárgada, a PRF e a Polícia Militar.

Uma boa notícia para quem usa a es-
tradinha de Macacos: a Aspas conse-
guiu, junto à Administração Regional 
Noroeste de Nova Lima, a revitali-
zação de um trecho da via, inclusive 
com poda de árvores. A recuperação 
foi feita entre a portaria B do Pasárga-
da e a fazendinha. A associação vai se 
empenhar, agora, para que o restante 
da estradinha seja revitalizado. 
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ConViver
ConVIVER é se comprometer 
para o bom funcionamento do 
Pasárgada, colaborando com o 
trabalho da associação de pro-
prietários. Isso inclui, entre 
outras atitudes, o pagamen-
to em dia do condomínio e a 
participação nas assembleias. 
Esse envolvimento possibili-
ta que a Aspas mantenha sua 
saúde financeira e seu caráter 
democrático, cumprindo com 
os serviços demandados pelos 
moradores, entre eles, proje-
tos de infraestrutura, seguran-
ça e gestão ambiental. Sendo 
assim, marque na agenda e ve-
nha debater conosco: a próxi-
ma assembleia acontecerá no 
sábado, 06 de maio.

REVITALIZAÇÃO DE 
ESTRADA
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INTERTRAVADO
SEGURANÇA Várias casas do Pasárgada possuem 

orquídeas, como esta, cultivada pelo 
associado Luiz Ricardo.  São espé-
cies que dão flores muito belas, mas 
que, segundo os especialistas em 
jardinagem, não gostam de ambien-
tes encharcados, porque suas raízes 
apodrecem e podem ser atacadas por 
fungos, bactérias e outros parasitas. O 
ideal é que a orquídea seja cultivada 
em um substrato formado por ma-
teriais orgânicos ou minerais (como 
casca de pinus, fibra de côco, brita, 
carvão). Ele será o apoio no qual as 
raízes da planta vão se agarrar e per-
manecerem firmes. Podem, também, 
serem cuidadas em vasos, mas sem 
o pratinho. Quando perceber que o 
substrato está seco, a orquídea deve 
ser aguada, o que acontece mais ou 
menos duas vezes por semana. 
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