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Aspas em Ação 
 

Esta semana a equipe de campo da Aspas esteve 
empenhada nas ações de manutenção no 
condomínio, entre elas, foram feitas  roçadas na 
estrada de acesso e nas vias internas do Pasárgada, 
com o intuito de melhorar a visibilidade das 
extremidades e da sinalização, oferecendo assim 
mais segurança ao tráfego. 
 

 
 

Compostagem 
Outro importante trabalho realizado pela equipe de 
campo é o aproveitamento dos resíduos verdes. Em 
uma área próxima à portaria B, é feita a trituração 
desses resíduos para transformá-los em forragem, 
um composto que  ajuda a manter a umidade do 
solo e fornece  matéria orgânica e nutrientes, 
melhorando os solos e as plantas.  
 

Neste local, são 
armazenados 
também os galhos 
provenientes de 
podas de árvores, 
que podem ser 
utilizados como 
lenha para lareiras 
e fogões.  Estes produtos estão disponíveis aos 
associados. Caso necessite de algum deles, basta 
solicitá-los diretamente no escritório da Associação. 

Relatórios Ambientais 
Estão disponíveis na administração da Aspas, o 
Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental 
(Processo 00237/1994/092/2011)  e o Plano de 
Gestão de Resíduos, documentos que a Aspas 
buscou junto à Supram, para consulta de todos os 
associados. 

Missa neste domingo 
Venha participar da missa, no domingo, às 19h30, 
na capela da residência  do senhor Luiz Martins, 
avenida Manuel Bandeira, 720. A comunidade 
continua arrecadando dinheiro para comprar o 
material necessário para a realização das missas 
todos os domingos. Quem puder e quiser 
contribuir com qualquer quantia, pode entregar 
sua doação na administração da Aspas. Para 
batizar a paróquia foram dadas as seguintes 
sugestões de nomes: NOSSA SENHORA DA PENHA; 
NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS; NOSSA 
SENHORA DA LUZ; BEATO PAULO VI. Participe da 
votação, envie no e-mail aspas@pasargada.etc.br, 
qual a sua preferência 
entre os nomes acima. 
 

Viaje tranquilo   
O período de festas de 
fim de ano e de férias se 
aproxima. Além de 
deixar tudo organizado, 
não se esqueça de tomar os cuidados necessários 
para sua segurança e de sua família. Se for viajar 
de carro, não deixe de fazer as revisões 
necessárias do veículo, de respeitar a sinalização e 
os limites de velocidade. Com relação à sua 
residência, feche bem portas e janelas e informe 
ao chefe da segurança do Pasárgada para que 
tome os cuidados devidos e mantenha atenção 
redobrada em sua residência. Lembramos ainda 
que, você pode ligar 24 horas para os 
telefones:  Portaria A:  3547-7000 - 
88647657   ou  Portaria B:  35477655 – 88648520. 
Depois dessas providências: boas férias e bom 
descanso! 
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