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

 

 

 

Comemore sem fogos de artifício  

Amanhã, dia 28 de junho, haverá outro jogo do 
Brasil na Copa. Solicitamos mais uma vez a 
colaboração de todos para que não soltem fogos de 
artifício e bombas dentro do Pasárgada. Este tipo 
de atitude tem provocado pânico nos cães e 
assustado os  animais silvestres, que fogem em 
desespero. A fauna do Pasárgada é muito rica e 
precisa ser respeitada.   
 

Outro agravante, é que estamos em época de seca, 
momento propício para incêndios florestais, que 
podem ser causados por fagulhas desses rojões.  
 

Alguns moradores já registraram reclamações 
sobre os incômodos causados pelos fogos de 
artifício. 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! 
 

Funcionamento dos serviços   
Devido ao jogo do BRASIL,  
neste sábado o escritório da 
Aspas funcionará até às 11h 
e o horário da van será:  
Savassi/Pasárgada - 6h40  - 
10h – 19h 

Pasárgada/Savassi - 8h10  - 11h  - 20h10 
Jardim Canadá/Pasárgada - 7h10  - 10h25 – 19h25 
Rota interna - 7h30  - 10h40 – 19h45 
 
O ônibus 3938 funcionará até às 11h com horário 
normal de sábado. De 11h às 00h será adotado o  
horário de domingo. 

Adiamento das Assembleias 
 

As Assembleias marcadas para 
amanhã, sábado, dia 28 de 
junho, foram adiadas. A decisão 
foi tomada em reunião da 
diretoria, em concordância com 
a Comissão de Inadimplência e a 
Comissão que debateu possíveis 
soluções para o calçamento 
interno do Pasárgada, devido ao jogo do Brasil, que 
acontecerá neste mesmo dia, às 13h, o que pode 
interferir de forma significativa no quorum. 
 

Como os assuntos a serem apresentados são de 
grande interesse da comunidade, as Assembleias 
foram remarcadas para o dia 19 de julho, 
possibilitando assim maior participação dos 
associados.  
 

Contamos com a compreensão de todos! 
 

Limpeza do Parquinho 
 

O Parquinho da Ponte é um espaço que foi feito para 
favorecer o convívio entre as crianças do Pasárgada. 
Por diversas vezes neste local, foram encontrados 
lixos espalhados pelo chão. Solicitamos a todos que 
utilizem as lixeiras que lá se encontram e que 
orientem seus funcionários, especialmente as babás, 
para cuidarem do local com todo o respeito que lá 
merece. Além de se tratar de uma área de lazer de 
todos do Pasárgada, o local é de grande importância 
ambiental e as águas do córrego Tamanduá são uma 
das de maior qualidade na região. 
 
Caso leve seu animal de 
estimação para passeios 
na área do parquinho, 
não se esqueça de levar 
também saquinhos para 
recolher as fezes que por 
ventura ele venha a fazer neste espaço. 
 

 
 

 

 


