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No ano passado, teve início a nova 
gestão da ASPAS e, com o encerra-
mento de 2016, é hora de apresentar 
aos moradores as principais ações 
para aprimorar a convivência no con-
domínio. A diretoria fez um balanço 
das medidas mais significativas ado-
tadas em cada segmento e a retrospec-
tiva sinaliza que foi um ano de muito 
trabalho no Pasárgada! Acompanhe: 
INfrAeStruturA:
•Instalação de espelhos convexos na 
estrada de acesso ao condomínio e em 
alguns cruzamentos 
• Construção de canil, seguindo as nor-
mas internacionais de saúde animal
• Colocação de meio fio e abertura da 
praça da portaria, facilitando a mano-
bra do ônibus
• Finalização da segunda etapa do 
piso intertravado
• Construção de calçada entre porta-
ria A e a sede da ASPAS, reutilizando 
sobras do intertravado
• Instalação de doações de blindex, 
divisórias e armários na secretaria da 
ASPAS, aposentos dos vigilantes e es-
critório da portaria A 

MeIo AMbIeNte: 
•Novo paisagismo nas portarias A e B, 
com plantas doadas
•Plantio de novas árvores, doadas 
para calçada entre portaria A e a sede 
da ASPAS

SegurANçA:
•Novos uniformes e coletes para fun-
cionários 
•Aquisição de cães para segurança
•Instalação de câmeras de segurança 
•Nova frota de carros e motos
•Reuniões com as polícias civil, mili-
tar, rodoviária federal, secretário mu-
nicipal regional e secretário munici-
pal de segurança de Nova Lima que 
culminou com a instalação de uma 
ronda permanente pelo condomínio, 
com viatura, um PM, um guarda mu-
nicipal e um rádio de comunicação
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o associado Pedro Homem é chama-
do de “menino do dedo verde” por 
sua mulher, Monicca de Monteiro. 
Segundo ela, “Pedro adora o jardim da 
casa e cuida dele com encanto”. e não 
é exagero, veja abaixo o hibiscus, que 
floresceu na residência do casal.
E o seu jardim, o que de bonito ele 
guarda? Divulgue seus cultivos aqui, 
no FLOR DE CASA: Mande sua ima-
gem para o email  comunicacao@pa-
sargada.etc.br ou para a nossa página, 
no facebook: https://www.facebook.
com/condominiopasargada.aspas

FL R DE CASAREtRoSpECtivA 2016

conviver
“Quem não se comunica, se 
trumbica!”, já dizia Chacrinha, 
o velho guerreiro. A necessi-
dade de trocar informações é 
algo inerente ao ser humano, 
tanto que vivemos na era da 
informação. A ASPAS apoia a 
livre troca de ideias entre os 
associados, e está aberta a re-
ceber sugestões e reclamações 
vindas dos moradores. No en-
tanto, não tem condições de 
monitorar todas as demandas, 
nas diversas plataformas de 
comunicação existentes, entre 
elas os grupos de whatsapp. 
Conviver bem é destinar as 
mensagens pelo veículo cor-
reto, o que, além de tudo, evita 
ruídos e boatos. Se precisar se 
comunicar com a ASPAS por 
mensagem eletrônica, use o 
canal oficial: comunicacao@
pasargada.etc.br

COMuNICAçãO:
•Nova Identidade visual do As-
pas Informa, papelaria e página do  
facebook
 •Início da remodelação do site, para 
facilitar o acesso às informações e re-
duzir custos 
•Pesquisa sobre possível área de con-
vivência 
•Contratação de jornalista para reda-
ção de boletins e manutenção de re-
des sociais

SOCIAL:
•Dia de plantio de árvores, festa ju-
nina e noite em homenagem aos pais
•Palestra sobre animais peçonhentos
•Palestra e compra coletiva dos mi-
nhocários 
•Bazar dos funcionários e artesãos 
•Festa de fim de ano dos funcionários 
e seus familiares

DePArtAMeNto De obrAS:
•Projeto nova portaria
•Fiscalização de obras irregulares
•Discussão sobre possível construção 
de crematório no Vale do Sol

AuDIêNCIAS PúBLICAS: 
•Participação em reuniões sobre a 
possibilidade de construção de um 
aeroporto nos arredores de Pasárgada   
•Representação junto ao Ministério 
Público em razão de denúncia. 

GEStãO DA áGuA: 
•Discussão do tema em reuniões com 
a Secretaria de estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), Superintendência regional 
de Meio Ambiente (Supram) e Institu-
to Mineiro de Gestão das águas (Igam)

MINerADorA VALe: 
reuniões com a empresa para tratar 
de para assuntos: 
•  Segurança 
•  PAE
•  Projeto de expansão da mina do 
tamanduá.
•  Posteamento 


