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Comissão da inadimplência inicia os 
trabalhos 
A Comissão da Inadimplência realizou no dia 3 de 
abril sua primeira reunião em conjunto com a 
Aspas, com a missão de analisar a situação da 
inadimplência no Pasárgada, de acordo com 
decisão da Assembleia realizada no dia 22/03.  
 

Foi apresentado na reunião, com base nos dados 
enviados pela Pacto, todo o levantamento das 
unidades passíveis de cobrança de taxas, bem 
como aquelas que estão em atraso no pagamento 
das mensalidades.  Confira na Ata da reunião, que 
está à disposição na área restrita aos associados 
no nosso site, as primeiras definições desta 
Comissão. 
 

 

Barulho da mineração 
 

A Vale disponibilizou o telefone 
(31) 9619- 7912  para que os 
moradores possam registrar 
situações de incômodos 

causados pelas operações da empresa no entorno 
do Pasárgada, como excesso de ruídos e poeira.  
 

Porém, alguns moradores informaram que esta 
ação não está sendo muito eficiente. Assim, 
solicitamos que o registro desta reclamação seja 
feito diretamente na Aspas pelo 3547-7001 ou na 
portaria principal no número 3547-7000 (24h), ou 
pelo e-mail:  aspas@pasargada.etc.br. Dessa forma 
nossa equipe entrará em contato com a Vale para 
registro da reclamação e poderá acompanhar o 
processo, tomando as iniciativas necessárias. 
 

Cães soltos 
Solicitamos a todos que coloquem em seus 
animais de estimação uma coleira com seus 
telefones e unidade no Pasárgada. Isto facilitará o 
trabalho da equipe da Aspas na identificação e 
devolução dos cães capturados em caso de fugas. 

Curso de compostagem e horta é 
realizado no Pasárgada 
 

Nos dias 09 e 10 de abril, 12 pessoas, da equipe de 
campo da Aspas e funcionários dos associados,  
participaram de um curso de compostagem e horta 
ministrado por Francisco Bizzotto Gomes, da empresa 
Vale.  
 

No primeiro dia, o 
grupo participou 
de uma aula 
teórica, na qual 
foram abordados 
conceitos ligados 
à compostagem, 
ressaltando a 
importância dessa prática no reaproveitamento dos 
resíduos orgânicos. Já no segundo dia, esses 

conhecimentos 
foram aplicados 
em aulas práticas 
realizadas na 
área próxima à 
portaria B, onde 
estão sendo 
depositados os 
resíduos verdes.  

 

“O curso acrescentou muito em termos de 
planejamento e organização das atividades realizadas 
por nossa equipe nesta área de atuação”, avalia o 
gerente da Aspas, Reiler Márcio. 
 

Lembrete débito automático 
Não se esqueça: programe a mensalidade da Aspas por 
débito automático em sua conta bancária. Busque na 
Associação a autorização para o débito automático ou 
solicite-a pelo e-mail aspas@pasargada.etc.br. Basta 
preenchê-la que a Aspas cuidará de tudo junto ao seu 
banco. Esta medida não é  definitiva, podendo ser 
revertida a qualquer tempo, bastando a manifestação 
junto ao seu respectivo banco. 
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