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

 

 
Calçamento da Manuel Bandeira 
 

A Comissão que está analisando soluções para o 
calçamento das vias internas do Pasárgada, 
composta pelos moradores Flávia Stortini, 
Gustavo, Luiz Felipe, André Oscar, Bruno Peixoto e 
Manoel Ambrósio, esteve em reunião com a Vale 
no dia 18/06 para negociar uma parceria no 
sentido de mudar o calçamento da avenida 
Manuel Bandeira . 
 

A Vale pediu um prazo até o dia 25/06 para 
avaliar a proposta e dar uma resposta, mas desde 
já reiterou que, conforme prometido em 
carta encaminhada à Aspas, irá fazer todo este 
calçamento, incluindo a estrada de acesso. 
Porém, a empresa voltou a afirmar que isto 
somente será feito depois que sair a LI (Licença de 
Instalação) para seu projeto de expansão do 
Complexo Vargem Grande. 
 

Fogos de artifício  

Na próxima segunda-feira, dia 
23 de junho, terá mais um jogo 
do Brasil na Copa. Solicitamos a 
colaboração de todos para que 
não soltem fogos de artifício e 
bombas dentro do Pasárgada. 
Estamos em um local onde a 
natureza é soberana e este tipo 
de atitude provoca pânico nos cães e nos  animais 
silvestres, que fogem em desespero. Lembramos 
que estes animais já habitavam a região antes de 
ser urbanizada e precisam ser respeitados.  Além 
disso, é época de seca, momento propício para 
incêndios florestais, que podem ser causados por 
fagulhas desses rojões.  
 

Moradores já registraram reclamações sobre os 
incômodos causados pelos fogos nos jogos. Todos 
têm o direito de comemorar, desde que seja 
resguardado o direito daqueles que querem 
desfrutar do sossego no Pasárgada. Colabore, 
confraternize, cante, vibre, mas não solte fogos! 
 

Assembleias da Aspas 
 

No dia 28 de junho (sábado), a 
partir de 9h, serão realizadas, na 
Alameda do Silêncio, s/nº, as 
Assembleias Geral Ordinária e Geral Extraordinária da 
Aspas,  com 50% dos associados na primeira chamada 
e em segunda chamada com qualquer número de 
presentes, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1- AGO: Criação do fundo para rescisões de contrato 
de trabalho; - 9h (1ª chamada) e 9h10( 2ª chamada) 
2- AGE: convalidação da ata de eleição da diretoria, 
apresentação dos trabalhos da Comissão de 
Inadimplência e da Comissão que debateu possíveis 
soluções para o calçamento interno do Pasárgada. - 
10h (1ª chamada ) e 10h10 (2ª chamada) 
 
 

Funcionamento dos serviços  na Copa 
 

Na segunda-feira, dia 23/06, jogo do 
BRASIL,  o escritório da Aspas 
funcionará de 8h às 12h e o horário 
da van será o de sábado. A linha de 
ônibus 3938  funcionará com 
horário de sábado. O recolhimento 
do lixo não reciclável, pela Consita, neste dia no 
Pasárgada será a partir das 7h. 
 
 

Escaninhos  
 

O uso de escaninhos para correspondências foi 
adotado há alguns anos no 
Pasárgada. Com ele, o 
morador tem acesso às suas 
cartas no horário que lhe for 
mais conveniente. Já as 
correspondências de quem 

não possui o escaninho ficam à disposição do morador 
na Administração, mas sua retirada está condicionada 
ao horário de expediente da Aspas. 
 

Para sua comodidade e segurança, solicitamos que, 
caso ainda não possua o escaninho, entre em contato 
com a Aspas para adquirir o seu, pelo valor único de 
R$ 56,00. 

 
 

 


