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Facilite sua vida: programe o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta bancária. 
 

 
Amanhã tem festança!!!! 

 

São Pedro colaborou e 
neste sábado, dia 02 de 
agosto, vai ter arrasta-
pé, quentão, canjica, pé-
de-moleque, caldinho, 
muita alegria e diversão. 
  

Até hoje você pode comprar os convites do Arraiá 
do Pasárgada na sede da Aspas com desconto: 
adultos (R$ 25,00), crianças de 06 a 13 anos (R$ 
5,00) e crianças até 05 anos não pagam.  
 

Venha com traje típico pra gente dançar 
quadrilha! 
 

Não será permitido entrar com bebida na festa. 
 

Medidas de segurança no Pasárgada 
 

Colabore com o trabalho da equipe de segurança e 
fique atento aos seguintes procedimentos: 
  Ao chegar identifique-se ao vigilante/porteiro. À 
noite desligue os faróis, abra o vidro do carro e ligue 
a luz interna. Lembre-se: esta medida, mesmo que 
gere algum incômodo, contribui para a segurança de 
todos e possibilita que os vigilantes possam 
identificar pessoas estranhas no interior de seu 
veículo e tomem as medidas necessárias para ajudá-
lo neste momento. 
   Ao perceber qualquer pessoa estranha dentro do 
condomínio ou na estrada de acesso, comunique 
imediatamente a portaria; 
   Se viajar, informe ao chefe da segurança do 
Pasárgada para que tome os cuidados devidos e 
mantenha a atenção redobrada em sua residência; 
   Não deixe que o seu convidado para festa fique 
esperando, envie com antecedência para a portaria 
a lista de convidados. 
   Números de telefones que você pode ligar 24 
horas:   Portaria A:  3547-7000 - 88647657   ou 
 portaria B:  35477655 - 88648520. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada de taxistas 
Cumprindo os procedimentos de segurança, 
informamos que a entrada de taxis será liberada, 
após realizada a devida identificação do motorista 
e do veículo. Isto será 
feito mesmo que o veículo 
esteja transportando 
morador ou proprietário 
de lote no Pasárgada. 
Ressaltamos que, esta 
medida visa trazer segurança a toda a 
comunidade. 

 
 

Reunião com a Vale 
 

No dia 30 de julho, aconteceu, na Mina da 
Mutuca, uma nova reunião entre a Vale, a 
diretoria da Aspas, a Comissão que está tratando 
do barulho da mineração e moradores de 
Pasárgada.  
 

Neste encontro, que contou com 16 
representantes do condomínio, a empresa 
apresentou algumas ações que estão sendo 
desenvolvidas para minimizar o barulho e a 
poeira causados pela mineração.  
 

A diretoria da Aspas entregou para a Vale um 
mapa com a marcação dos locais onde os 
moradores mais sofrem com o excesso de 
barulho e poeira e solicitou providências rápidas 
para este problema.   
 

Nesta reunião, ficou acordado ainda que a 
Comissão irá marcar para este mês de agosto 
visitas nos períodos diurno e noturno na mina 
Mar Azul.  
 

A Vale se comprometeu em avaliar todas as 
sugestões apresentadas pelos moradores no 
encontro. 
 
 
 


