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

 
Cuidado com uso de veneno 
 

Os cães e gatos são criaturas curiosas e gostam de 
investigar, característica que os leva a sofrer 
diversos tipos de acidentes. A intoxicação desses 

animais de forma 
acidental ou pelo uso 
inadequado de venenos 
tem trazido grandes 
preocupações no 
Pasárgada.   Para evitar 
incidentes,  solicitamos 
aos moradores que 

evitem uso de veneno por qualquer motivo, visto 
que isto tem atingido animais domésticos. 
Pedimos também aos proprietários de animais de 
estimação que tomem medidas preventidas para 
impedir que eles fujam das residências e fiquem 
expostos a este tipo de ocorrência. 
 

Fique atento: Alguns sinais de possível 
envenenamento incluem baba excessiva, vômitos, 
diarréia, dor abdominal, tremores, nervosismo, 
convulsões, coma e odor característico do 
produto químico no corpo. 
 

Resíduos Verdes 
Solicitamos a todos que orientem seus funcionários a 
não jogar resíduos verdes em frente ao lote de outro 
proprietário. Para o recolhimento desses resíduos, 
solicite à Aspas pelo e-mail (aspas@pasargada.etc.br) 
o agendamento da coleta. O material deve ser 
depositado na área do passeio, em frente à sua 
residência, pela manhã, somente no dia marcado 
para a retirada (sempre as terças ou quintas-feiras). 
 

Visita à área de compostagem 
A Aspas recebeu no dia 11/08, a visita de 
representantes do Instituto Kairós, das 
Associações Vale dos Cristais e ProMutuca, que 
vieram conhecer o trabalho de recolhimento e  
tratamento dos resíduos verdes. A Aspas 
agradece e se sente honrada pela visita. 

Funcionamento dos serviços 
no feriado  
  

Devido ao feriado municipal 
de  Assunção de Nossa 
Senhora, na sexta-feira, dia 
15 de agosto, o escritório da 
Aspas estará fechado. Não 
serão permitidos serviços 
em canteiros de obras nos dias 15, 16 e 17 de 
agosto. 
 

Van 
Na sexta-feira, o serviço de van funcionará com o 
horário de domingo. Confira a tabela de horários 
no nosso site: www.pasargada.etc.br 
 

Aproveite o feriado para descansar, fazer 
caminhadas pelo Pasárgada, observar os 
pássaros, reunir as crianças para brincar no 
parquinho e fazer piquenique. Desfrute da rica 
natureza que a região oferece. 
 

Bazárgada de Desapego 
 

No dia 20 de agosto, será realizado no 
Restaurante Preferido do Rei, um Bazar de 
Desapego, para o qual todos são convidados ao 
desprendimento.  
 

Roupas, sapatos, 
móveis, artigos de 
decoração, ou seja, o 
que já não lhe serve 
mais pode ser NOVO 
para outra pessoa. 
Assim, separe os objetos, faça sua lista e 
coloque seus preços. No período de 13 a 18 de 
agosto, estes materiais poderão ser entregues 
na portaria A do Pasárgada. Não esqueça de 
deixar junto aos objetos seu nome e telefone 
que a organização do Bazar entrará em contato 
com você. Participe! 
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