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Serviço de transporte de vans 
 

Enfrentar o trânsito e lidar com a escassez de 
vagas de estacionamento tem sido um problema 
cada vez mais frenquente para quem precisa se 
deslocar diariamente para Belo Horizonte.  
 

Uma opção confortável e segura para amenizar 
este desgaste é utilizar o serviço de transporte por 
Vans que é oferecido pela Aspas aos funcionários 
e  moradores do 
condomínio.  
 

A van do Pasárgada 
faz, além de uma 
rota interna, o 
trajeto até a Savassi 
com  pontos de 
embarque e desembarque no caminho. O 
itinerário da Savassi ao Pasárgada começa em 
frente ao Chevrolet Hall, subindo a Nossa Senhora 
do Carmo, com paradas no Verde Mar, Tunel 
Canadá, Supermecado BH, Vale do Sol e 
Pasárgada. A Van faz o mesmo percurso na ida 
para Belo Horizonte. 
 

O vale transporte pode ser adquirido na Aspas 

com tarifas a R$ 3,50 (Savassi) e R$ 1,75 (Rota 
Interna).     
 

 
 
 
 

Conheça nossos funcionários 
 

Esta semana você vai 
conhecer o nosso 
operador do trator, 
Santos Inácio da 
Costa, conhecido por 
todos apenas como o 
Santos. Ele está com 
52 anos e tem três 
filhos. 
 

Santos é responsável 
por todas as operações que envolvem o trator, 
ou seja, as atividades de manutenção no 
condomínio, o recolhimento e trituração dos 
resíduos verdes.  
 

Ele foi contratado há apenas três meses, mas 
diz que já se sente em casa. "O pessoal aqui é 
muito bacana e se depender de mim pretendo 
ficar trabalhando aqui por muitos anos". 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

HORÁRIOS DA VAN  
Savassi / Pasárgada 
Segunda a Sexta 
6h40 - 14h20 - 19h  
Sábado 
6h40 - 11h40 - 19h 
Domingos e Feriados 
6h40 - 19h 

 

Condomínio Pasárgada / 
Savassi  
Segunda a Sexta 
8h40 - 17h - 20h  
Sábado 
8h - 13h - 20h  
Domingos e Feriados 
8h - 20h 

Condomínio Pasárgada / 
Jardim Canadá  
Segunda a Sexta 
15h40 - 17h 

 

Jardim Canadá / Pasárgada  
Segunda a Sexta 
7h10 - 14h40 -16h- 19h25  
Sábado 
7h10 -12h10 - 19h20  
Domingos e Feriados 
7h10  - 19h20  

Jardim Canadá / Savassi  
Segunda a Sexta 
 17h15 

 

Rota interna  
Segunda a Sexta 
7h30 - 8h - 15h -16h20 -
19h45 
Sábado 
7h30 - 12h30 - 19h45  
Domingos e Feriados 
7h40 - 19h45 

 

 

Resíduos verdes estão disponíveis 
aos associados 
 

A Aspas já está oferecendo gratuitamente aos seus 
associados lenha e materiais para forragem de jardins 
produzidos a partir dos novos procedimentos de 
recolhimento e aproveitamento dos resíduos verdes 
adotados no Pasárgada.  Estes materiais encontram-
se disponíveis aos interessados na área da portaria B.  

 
 

Economizando água          
 

Na cozinha - Ao lavar a louça, não deixe a torneira 
aberta o tempo todo (assim são desperdiçados até 105 
litros). Primeiro passe a esponja, ensaboe e depois 
enxague tudo de uma só vez. Numa casa, com a 
torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados 117 
litros de água. Com economia, o consumo pode chegar 
a 20 litros. Uma lavadora de louças com capacidade 
para 44 utensílios e 40 talheres gasta 40 litros. O ideal é 
utilizá-la somente quando estiver totalmente cheia.  


