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Funcionamento da Aspas no Natal  

 

Devido às comemorações 
de Natal, informamos os 
horários de funcionamento 
da Administração na 
próxima semana: 
 

Dia 20 dezembro – O 
escritório da Aspas estará 
fechado para a festa de 

confraternização dos funcionários da Associação. 
Dia 24 de dezembro – 8 às 12h 
Dia 25 de dezembro – Fechado/feriado 
Dia 26 de dezembro – Horário normal 
  

Horários dos outros serviços  
VAN: 
Dia 24 de dezembro - horário de sábado 
Dia 25 de dezembro -  horário de domingos e feriados  
(O quadro completo de horários está disponível em 
nosso site www.pasargada.etc.br) 

ÔNIBUS: 
Dia 24 de dezembro - horário  normal 
Dia 25 de dezembro - horário de domingos e feriados 
 

 

Aspas em ação 
Esta semana a equipe de campo realizou um 
trabalho de revirada na compostagem, com o 
objetivo de separar os materiais que não são 
decompostos. No local é produzida forragem, 
um composto que mantém a umidade e 
melhora a qualidade do solo, e também galhos, 
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 
Aspas. 
 

Envie sua lista de convidados  
As festas de fim de ano chegaram. Para facilitar 
o trabalho da segurança 
no Pasárgada, a 
Administração solicita a 
todos que, ao realizar 
uma confraternização 
em sua residência, não 
deixe de enviar com antecedência para a 
portaria a lista das pessoas que você está 
esperando. Isto ajuda no fluxo de entrada e 
evita que seu convidado fique esperando mais 
tempo a liberação de entrada para a festa. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 Missa neste domingo  

Neste domingo teremos missa, às 19h30, na 
capela da residência  do senhor Luiz Martins, 
avenida Manuel Bandeira, 720. Venha participar 
deste momento de comunhão em comunidade!  

 

Lembre-se: se for viajar, 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. 

Agradecimento especial 
A Aspas agradece aos proprietários e 
moradores que, gentilmente, têm enviado 
lembranças de fim de ano aos funcionários da 
Associação. Esta atitude é recebida pela equipe 
como um incentivo a mais e reconhecimento ao 
trabalho que realizado por todos.  
Nosso muito obrigado! 

 

http://www.pasargada.etc.br/

