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Venda de convites para o 5º 
Arraiá do Pasárgada  
 
Os convites para  o 5º Arraiá do Pasárgada estão 
à venda na sede da Aspas e poderão ser 
adquiridos também na bilheteria da festa. 
Porém, como o número é limitado, para não 
correr o risco de ficar sem o seu, o ideal é que 
se compre com antecedência na Administração. 
 
A festa é neste sábado, dia 29 de junho, a partir 
das 18h, na Alameda do Silêncio, s/n.  
 

ADULTOS:  R$ 25,00 
CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS:  R$ 5,00 
(CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS NÃO PAGAM ) 
 
Vamos reunir a família, os amigos e a criançada 
em um clima de alegria e descontração no 
Pasárgada. Participe! 
 
Informações: Aspas - 3547-7001 
 
  

Recolhimento dos resíduos 
verdes 
 
Pela falta de espaço suficiente para 
armazenar a grande 
quantidade de resíduos 
verdes, que estão sendo 
recolhidos pela Aspas e 
depositados para 
compostagem, em área 
próxima à portaria B, a 
partir de 08 de julho, a 
Associação irá recolher 
somente os seguintes 
materiais: 
 

 Folhas, pequenos gravetos e poda 
de grama produzidos após a limpeza 
de jardins, canteiros e passeios. 

 
Moradores que queiram jogar fora galhos e 
troncos devem contratar caçamba ou pagar 
à Aspas o valor de R$ 50 pelo seu 
recolhimento.  
 
A Associação tem recolhido este material 
sempre às terças e quintas feiras, com pré-
agendamento que deve ser feito pelo e-mail 
aspas@pasargada.etc.br. 
 
Lembramos a todos que o ideal é  
aproveitar os resíduos verdes (material 
resultante do corte da grama, galhos de 
árvores e da queda natural de folhas e 
galhos) para a produção de composto 
orgânico, o que pode ser facilmente 
realizado em sua propriedade, conforme 
orientações já publicadas neste informativo. 
 
Contamos com a colaboração de todos para 
mantermos o Pasárgada mais bem cuidado. 

 

Débito automático 
 
Facilite sua vida, programe o pagamento 
da mensalidade da Aspas por meio de 
débito automático. É fácil, seguro e evita 
o aborrecimento do pagamento com 
multas devido a esquecimentos.  
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