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Confraternização de Natal com visita do 
Papai Noel no Pasárgada 
 

No próximo dia 24 de novembro (domingo), acontecerá 
uma deliciosa confraternização de final de ano entre 
vizinhos. Será um “PRÉ-NATAL” com um café da manhã, 
realizado simultaneamente ao Bazárgada, na Alameda do 

Silêncio – s/nº, a 
partir das 10h. Cada 
participante deve 
levar um prato que 
desejar (salgado ou 
doce) e bebida para 
compartilhar com 
vizinhos e amigos. 
 

 
VISITA DO PAPAI NOEL  
Este ano, teremos uma novidade muito especial para as 
crianças: A PRESENÇA DO PAPAI NOEL, que irá atender a 
meninada para conversar, tirar fotos e receber as 
cartinhas, com a lista de presentes que desejam ganhar. 
Pedimos que as crianças levem brinquedos usados 
(devidamente embrulhados para presente) que serão 
doados para que o Papai Noel leve às crianças carentes.  
 

Na próxima semana, enviaremos um comunicado com os 
detalhes deste encontro que será inesquecível para todos. 
Vamos celebrar o Natal juntos e com muita alegria. Não 
deixe de participar e traga sua família e as crianças para 
encontrar o Papai Noel!!! 
 

Funcionamento da Aspas no feriado 
 

Devido ao feriado de 15 de novembro (Proclamação da 
República), a Aspas estará fechada amanhã, sexta-feira, 
retornando suas atividades normalmente no sábado, dia 
16, de 8 às 12h. 
 

AGO – Eleição da diretoria 
 

No dia 23 de novembro, sábado, às 10h acontecerá na 
Alameda do Silêncio, s/nº a Assembleia Geral Ordinária da 
Aspas para eleição da nova diretoria da Associação e do 
Conselho Fiscal para o biênio 2014/2015.  Nesta AGO 
também será aprovado o Orçamento de 2014. Contamos 
com a participação de todos! 

2º Bazárgada – bazar de 
talentos do Pasárgada 
 

Também no dia 24 de novembro, de 10h 
às 14h, acontecerá o 2º 
Bazárgada de Natal. 
Quem tiver interesse 
em expor suas 
criações, entre em 
contato com a Aspas e 
preencha seu cadastro 
até o dia 20/11. O 
bazar irá oferecer obras de artes, 
produtos e mercadorias artesanais como 
uma ótima opção de presente para o 
Natal. 

 
Queda de energia e incêndio  
 

No dia 12 de novembro (terça-feira), por 
volta das 11h30, um cabo da Cemig se 
rompeu a 50 metros da portaria principal, o 
que resultou a interrupção do fornecimento 
de energia 
em todo o 
Pasárgada. 
Este 
acidente 
provocou 
ainda um 
incêndio 
florestal que 
foi debelado pela brigada de funcionários da 
Aspas e da equipe da Vale. 
 
Parabenizamos nossos funcionários Ítalo 
Zioto,  Elias, Renato e Nivaldo, que por mais 
de duas horas se empenharam no combate 
ao incêndio na mata, impedindo assim que o 
fogo alastrasse para a área das residências do 
Pasárgada. Agradecemos também a brigada 
da Vale que apoiou este trabalho evitando 
que o incêndio tomasse proporção maior. A 
energia só foi reestabelecida às 16h35. 

  


