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Funcionamento da Aspas no Natal e 
comemorações do ano novo 
 
Devido às comemorações de final de ano, informamos os 
horários de funcionamento da 
Administração nas duas últimas 
semanas de dezembro: 
 
Dias 23  e 30 de dezembro – 
normal 
Dias 24 e 31 de dezembro – de 
8 até 12h 
Dias 25 de dezembro e 01 de 
janeiro de 2014 - 
fechado/feriado 
  

Horários de serviços no período de 
festas 
 

VAN: 
Dias 23 e 30 de dezembro – horário normal 
Dias 24 e 31 de dezembro -  horário de sábado 
Dias 25 de dezembro e 01 de janeiro 2014 -  horário de 
domingos e feriados  
(O quadro completo de horários está disponível em nosso 
site www.pasargada.etc.br) 

RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS  
Resíduos recicláveis - 24 de dezembro (terça-feira) – 
normal 
Lixo orgânico -   23 de 
dezembro (segunda)   e 27 de 
dezembro (sexta-feira) - 
normal  
 

Telefone da Vale  
Caso ocorram incômodos causados pelas operações da 
Vale no entorno do Pasárgada, como excesso de ruídos e 
poeira, ligue para o número (31) 9619- 7912 e registre sua 
reclamação junto à empresa. A Vale solicitou também que 
este telefone seja usado para que os moradores possam 
avisar sobre a presença de pessoas na área da lagoa. 

 

Envie sua lista de convidados 
para a portaria 
 
 As festas de fim de ano chegaram. Para 
facilitar o trabalho da segurança no 
Pasárgada, a Administração solicita a todos 
que, ao realizar uma 
confraternização em 
sua residência, não 
deixem de enviar 
com antecedência 
para a portaria a lista 
das pessoas que você 
está esperando. Isto 
ajuda no fluxo de 
entrada e evita que 
seu convidado fique 
esperando mais 
tempo a liberação de entrada para a festa. 
 
Lembre-se: se for viajar, informe ao chefe da 
segurança do Pasárgada para que tome os 
cuidados devidos e mantenha a atenção 
redobrada na residência. 
 

 Agradecimento especial 
 

A Aspas agradece aos proprietários e 
moradores que, gentilmente, têm enviado 
lembranças de fim de ano a todos os 
funcionários da Associação. Esta atitude foi 
um incentivo a mais na valorização e 
reconhecim
ento pelo 
trabalho e 
esforço da 
nossa 
equipe. 
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