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ConViver
ConVIVER bem também é apoiar 
mais essa iniciativa da Aracê Esco-
la. Neste sábado, 1º de dezembro, a 
instituição abre suas portas ao pú-
blico que queira conhecer a escola 
associativista, onde estudam mui-
tas crianças do Pasárgada. A pro-
gramação começa às 15h e inclui 
visita guiada, mostra de trabalhos 
dos alunos, bazar, coral e lanche 
coletivo.

PRÓXIMA AGE
No sábado, 08 de dezembro, a ASPAS 
realiza uma nova Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE). Os associados 
ou representantes ficam convocados 
para discutir e deliberar a pauta de 
proposta de reajuste de mensalidade. 
A AGE tem primeira chamada às 9h e 
segunda, às 9h30, e acontece na sede 
administrativa da ASPAS.

PASSAGENS 
NO BOLETO
A partir de agora, os associados adim-
plentes podem comprar passagem 
para seus funcionários que usam a 
van, pagando junto ao boleto de men-
salidade. Para solicitar o pagamento 
junto à taxa de condomínio, basta 
procurar a Nathália ou a Giane, na 
ASPAS.

TRATOR EM 
MANUTENÇÃO
A coleta dos resíduos verdes está sus-
pensa por esses dias, porque o trator 
que recolhe as sobras de jardinagem 
está na oficina mecânica. A previsão é 
que a coleta seja normalizada a partir 
da semana que vem.

Representantes da ASPAS partici-
param, na última quarta-feira, de 
uma reunião, na qual foi debati-
do o Plano de Ações Emergenciais 
para barragens de mineração. O 
encontro foi na Associação dos 
Moradores de Macacos e gestores 
da Vale explicaram ao público 
como funciona o plano, já em an-
damento no Pasárgada. Entre ou-
tros pontos, a empresa deve comu-

nicar imediatamente, aos órgãos 
competentes, qualquer risco de 
rompimento. No Pasárgada, desde 
2016, tem havido formações para 
os moradores que possam ser atin-
gidos em até 30 minutos e saibam 
como agir em um eventual rom-
pimento da barragem. A diretoria 
administrativa da  ASPAS, Flavia 
Stortini, que esteve presente à 
reunião, no entanto, esclarece que 
“os estudos que têm sido apresentados 
pela Vale não mostram qualquer ris-
co de rompimento de barragem, além 
de se tratar de uma área contenção de 
água e não de rejeitos”.

NOSSO
AMBIENTE

O mês de dezembro está batendo 
à porta e a sede administrativa da 
 ASPAS já tem sua árvore de Natal. 
Os adornos natalinos também já 
estão nas portarias A e B do condo-
mínio. Todos os anos muitos mora-

dores entram no clima e também ca-
pricham na decoração de Natal. Nos 
próximos números vamos mostrar 
algumas casas do Pasárgada que es-
tão prontas para receber o bom ve-
lhinho. Não perca!

NATAL EM PASÁRGADA


