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COMUNICADOS  
 

Mais segurança na estrada de acesso 
 
Com o objetivo de dar mais segurança a todos que transitam pela estrada de acesso ao 

Pasárgada, será feita nos próximos dias a instalação de guardrail nos pontos críticos da estrada, onde o 
risco de acidentes é maior. As peças de proteção já chegaram e a equipe está sendo preparada para 
iniciar os trabalhos. 
 
Desde que foi constituído como loteamento, a segurança do trânsito na estrada de acesso sempre gerou 
grande preocupação à comunidade de Pasárgada, devido ao trajeto, íngreme e cheio de curvas. Quem 
mora há mais tempo no condomínio já tomou conhecimento de diversas situações de risco enfrentadas 
por motoristas em nossa estrada e mesmo de acidentes ocorridos.  
 
Inicialmente, a Aspas buscou junto à Vale a doação de material reciclável para fazer esta proteção com 
um custo menor, mas devido às recomendações técnicas, optou-se por implantar equipamento padrão 
que pudesse garantir a segurança a quem transitar pela estrada.  A Vale prontificou-se, então, a ajudar 
nesta obra custeando parte da despesa, com a doação de R$ 35 mil. O restante dos recursos (R$ 17mil) 
ficou por conta da Aspas. Assim, foi possível realizar esta ação que será fundamental para a proteção de 
todos e que há tempos vem sendo reivindicada pela comunidade.  
 
Qualquer alteração no trânsito que for necessária para a execução deste trabalho será informada com 
antecedência.  

 

Equipe de campo em ação no Pasárgada 
 
A equipe de campo já começou a utilizar os equipamentos adquiridos: trator e carreta, nas 
atividades de limpeza e manutenção no condomínio, como por exemplo, o recolhimento dos 
resíduos verdes. Está sendo feita ainda, com a roçadeira, a roçada, iniciada pelas rotatórias 

que dão acesso ao Pasárgada, seguindo a estrada até a portaria. Além disso, a Aspas está realizando o 
reparo dos quebra-molas. 
 
Na sexta-feira, dia 17 de maio, foram instaladas placas de sinalização na área da mata, uma reivindicação 
feita pelos moradores desta área, em reunião realizada no restaurante “Preferido do Rei”, no dia 13 de 
junho de 2012. Outras atividades como reparo nas vias, pintura de quebra-molas etc, já estão 
programadas e em breve serão anunciadas a todos. 
 
 

Atenciosamente 

 

   Diretoria da Aspas 


