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Por um Pasárgada bem 
cuidado 
 
Uma cena que, infelizmente, ainda tem sido 
comum no Pasárgada: lixo, restos de obras ou 
mesmo materiais de construções que estão 
sendo utilizados espalhados pelas ruas, calçadas 
ou depositados irregularmente nos lotes de 
vizinhos. Essa situação interfere na beleza 
natural do condomínio, transformando algumas 
ruas em lugares desagradáveis de se ver e 
tansitar.  
 
Segundo o capítulo IV – artigos 28 e 29 do 
Regimento Interno do Pasárgada, é proibido 
utilizar os logradouros públicos - ruas, passeios, 
praças e áreas verdes, bem como os lotes de 
terceiros como depósito de material de 
construção ou canteiro de obras. É proibido 
também o lançamento de material proveniente 
de desmate, detritos e entulhos de construção 
ou desmontes nos logradouros públicos do 
loteamento.  
 
Solicitamos a colaboração dos proprietários que 
estão construindo ou acabaram de terminar 
suas obras para: 

 Retirar restos de construções que foram 
jogados nos lotes vizinhos, nas calçadas 
e os materiais que estão fora do canteiro 
de obras.  

 Os entulhos não aproveitáveis devem ser 
descartados de forma correta, ou seja, 
em caçambas.  

 Orientar os funcionários de sua obra a 
não depositar esses materiais de forma 
irregular e nem jogar lixo nas ruas. 
 

Vamos cuidar das vias públicas no condomínio 
como se fosse a nossa casa!.  

Treinamento de brigadistas 
 
Nos dias 09 e 10 de julho, 
cinco funcionários da Aspas 
participaram de um 
treinamento de brigada de 
incêndios, realizado pelo 
Corpo de Bombeiros, no 
condomínio Miguelão. 
 

Eles participaram de atividades como 
confecção de aceiros, manuseio correto de 
ferramentas e técnicas para debelar focos de 
incêndio. Este curso teve o objetivo de 
preparar e capacitar os funcionários no 
combate às chamas, socorrer pessoas e animais 
e evitar a propagação do fogo no Pasárgada e 
entorno. 
 
Como medida preventiva, a Aspas iniciou 
também no último fim de semana a preparação 
de aceiro na área da Alameda do Encantado, 
para evitar incêndios na mata. 

 
Vigilância 24h 
 

Sabia que aqui no 
Pasárgada você conta com 
a vigilância 24 horas e em 
caso de necessidade pode 

ligar para a portaria no número 3547-7000 e 
solicitar a presença de um vigilante?  
 

Este é um dos serviços que a Aspas coloca à 
disposição de seus associados. Com empenho e 
dedicação a equipe tem garantido a 
tranquilidade dos moradores no Pasárgada. 
Conte com a gente! 

 

Confira no site do Pasárgada as 
novas regras de recolhimento de 
resíduos verdes no Condomínio.  


