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Funcionamento dos serviços no 
feriado 
  
Devido ao feriado de Corpus Christi (amanhã, 
dia 30 de maio), confira os horários de 
funcionamento de alguns serviços no Pasárgada: 
- Escritório da Aspas: estará fechado nesta 
quinta-feira, retomando suas atividades 
normalmente na sexta-feira (31), com 
funcionamento normal também no sábado, dia 
01 de junho, até às 12h. 
- Vans: amanhã adotarão os horários de 
domingo, conforme quadro abaixo, voltando ao 
normal na sexta-feira. 
 
 
 
 
 
 

Respeitando o horário de 
silêncio 
 
Para que todos possam ter um feriado tranquilo 
no Pasárgada, não se esqueça de respeitar a Lei 
Estadual do Silêncio e o capítulo V do 
Regimento Interno, que veda a utilização de 
aparelhos de som e instrumentos musicais em 
volume prejudicial à traquilidade dos vizinhos 
após às 22h. Vamos dar 
espaço ao “barulho” da rica 
natureza que nos cerca, um 
privilégio para poucos! 
 

Canteiros de obras não 
devem funcionar no feriado 
 

Conforme determinado pelas normas 
internas do condomínio, lembramos que 
não serão permitidas atividades nos 
canteiros de obras 
amanhã, 30 de 
maio.  Veículos de 
transporte de 
materiais também 
não poderão entrar 
no loteamento 
durante o feriado.  
 
Na sexta-feira será permitida a entrada no 
horário normal de 8hàs 17h e no sábado de 
8h às 12h, devendo permanecer apenas o 
tempo estritamente necessário para o 
trabalho de carga e descarga. 
 
Ainda tendo como base o que determina o 
Capítulo X, Art 27 do Manual de Normas de 
Construções do Pasárgada, um documento 
aprovado em Assembleia Geral da Aspas e 
que deverá ser impreterivelmente seguido, 
ressaltamos que:  
 
Art. 27 – “Não será permitida a 
permanência de pessoal de obra no interior 
do loteamento aos domingos e feriados, 
sendo que os casos excepcionais serão 
decididos pela Diretoria, por solicitação do 
interessado”. 
 
Para segurança e tranquilidade dos 
moradores, contamos com sua 
compreensão e solicitamos o devido 
cumprimento da normas internas. 
 

 


