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Funcionamento da Aspas  
Devido às festas de final de ano, informamos os 
horários de funcionamento da Administração na 
próxima semana: 
 

Dia 31 de dezembro – 8 às 12h 
Dia 01 de janeiro – Fechado/feriado 
Dia 02 de janeiro – Horário normal 
  

Horários dos serviços  
VAN: 
Dia 31 de dezembro - horário de sábado 
Dia 01 de janeiro -  horário de domingos e feriados  
(O quadro completo de horários está disponível em 
nosso site www.pasargada.etc.br) 

ÔNIBUS: 
Dia 31 de dezembro - horário  normal 
Dia 01 de janeiro - horário de domingos e feriados 
 

Festa dos funcionários 

No último sábado, dia 20 de dezembro, aconteceu, no sítio 
Boa Vista, em Macacos, a Festa de Confraternização de fim 
de ano da equipe da Aspas. O encontro contou com a 
participação também dos familiares dos funcionários, além 
de membros da diretoria da Associação. A equipe 
agradece à diretoria e aos associados por terem 
proporcionado este momento de confraternização e 
alegria para todos. 
 

Coleta de lixo e de recicláveis 
 

Tem sido comum, o depósito de sacos de lixo 
orgânico e de resíduos recicláveis fora dos dias de 
coleta ou após o caminhão já ter feito a rota no 
Pasárgada. Pedimos a atenção de todos para o 
respeito aos dias e horários das coletas.  
 

- Lixo orgânico: segundas, quartas e sextas-feiras 
- Coleta dos recicláveis: terças-feiras.  
 

Instruam seus funcionários a não colocarem o lixo 
para fora das residências nos dias em que não há a 
coleta. As lixeiras cheias aos finais de semana, além 
de deixar o Condomínio com aspecto sujo, 
oferecem o risco de acúmulo de ratos, baratas e 
outros animais que transmitem doenças. Vamos 
respeitar as regras para uma convivência saudável 
entre os vizinhos. 
 

Lista de convidados  
Se forem realizar festas de réveillon em sua 
residência no Pasárgada, não deixem de enviar com 
antecedência para a portaria a lista de convidados. 
Isto, além de facilitar o trabalho da segurança, 
ajudará no fluxo de entrada e evitará que seu 
convidado fique esperando mais tempo a liberação 
de entrada para a festa. 

    Comemore sem fogos de artifício  

Nas comemorações de fim de ano, 
pedimos a colaboração de todos 
para que evitem soltar fogos de 
artifício e bombas dentro do 
Pasárgada. Este tipo de atitude 
provoca pânico nos cães e assusta 
os animais silvestres, que fogem 
em desespero. A fauna do Pasárgada é muito rica e 

precisa ser respeitada.   
 

 
 

 

  Missas  
Domingo - 19h30, na capela da residência  do senhor 
Luiz Martins, avenida Manuel Bandeira, 720 – Pasárgada 
Dia 24 de dezembro – Vale do Sol  - às 19h30 
Dia 25 de dezembro – Água Limpa – 10h 

 

Cães soltos no condomínio 
Não deixe, em hipótese alguma, que seu cachorro 
circule sozinho pelas ruas do Pasárgada. Mantenha-o 
preso em sua residência, para evitar acidentes, visto 
que, por instinto de defesa ele pode avançar, morder e 
assustar as pessoas. Além disso, os cães entram nas 
casas dos vizinhos, oferecem risco às crianças e 
espalham lixo pelas ruas. Solicitamos ainda que 
coloquem em seus animais uma coleira com  telefones 
e unidade no condomínio. Isto facilitará o trabalho da 
equipe da Aspas na identificação e devolução dos cães 
capturados em caso de fugas. 

 

 

Estrada de acesso 
Como medida preventiva diante das fortes pancadas de 
chuvas ocorridas neste período do ano, a equipe de 
campo realizou esta semana a limpeza dos bueiros na 
estrada de acesso ao Pasárgada. 
 

 

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

