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

 
Reunião com a Vale  

No dia 29 de abril, a Aspas realizou uma reunião 
com a Vale para tratar especificamente da 
questão dos ruídos provocados pela 
movimentação de caminhões e também sobre o 
não atendimento para aqueles que recorreram ao 
telefone fornecido pela empresa para reclamar 
sobre o barulho. 
 

A Vale ficou de agendar um encontro com os 
moradores de Pasárgada para falar sobre a 
questão e também mencionou que a empresa 
está tomando algumas providências para 
diminuição dos ruídos. 
 

O telefone da Vale para registrar situações de 
incômodos é (31) 9619-7912. Solicitamos que o 
registro das reclamações seja feito também na 
Aspas pelo 3547-7001 ou na portaria A (3547-
7000) ou pelo e-mail:  aspas@pasargada.etc.br 
para que nossa equipe entre em contato com a 
empresa e tome as medidas necessárias. 
 

Lenhas estão disponíveis  
O frio chegou e nada 
melhor do que uma boa 
lareira para se aquecer nas 
noites de inverno. Se 
estiver precisando de lenha 
procure a Aspas, pois este 
material está disponível gratuitamente aos 
associados e fica armazenado em uma área da 
Portaria B. Se optar em ir pegá-lo pessoalmente, é 
só comunicar na Administração e caso necessite 
de auxílio para carregar o material, basta solicitar 
a ajuda de um funcionário. 
 

Errata: No comunicado sobre o andamento das 

obras da portaria A, o engenheiro civil Marcílio 
Augusto Neves foi citado como Responsável 
Técnico pelo projeto. Corrigindo, Marcílio assina o 
RT da Construção. A responsável pelo projeto foi a 
arquiteta Thaís Fontenelle. Além disso, foram 
feitos muros de contenção e não de arrimo, e sua 
execução foi devidamente acompanhada pelo 
engenheiro Geraldo Pessoa. 

Lixo – responsabilidade de todos 
 

Por diversas vezes tem sido 
observado lixo no chão do parquinho 
da ponte, sendo que no fim de 
semana passado foram encontrados 
restos de papel de higienização de 
bebês jogados dentro do córrego 
Tamanduá. 
 

Lembramos que além de se tratar de 
uma área de lazer de todos do 
Pasárgada, o local é de grande importância ambiental e 
o córrego Tamanduá possui água de excelente 
qualidade. 
 

Assim, 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. 
 

Ajude o Hospital da Baleia 
 

O Hospital da Baleia é uma 
instituição filantrópica e um 
hospital geral que atende a 
crianças, jovens, adultos e idosos 
carentes nas mais variadas 
especialidades médicas. Anualmente são realizados 
cerca de 600 mil procedimentos, sendo que a maioria 
deles pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Como o Baleia 
não possui recursos suficientes para contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida de seus pacientes, a 
instituição promove e incentiva ações de solidariedade, 
cooperação, fraternidade e voluntariado, fortalecendo 
valores de cidadania e de responsabilidade social.  
 

Para cooperar com o hospital, a Aspas está realizando 
uma campanha para arrecadação de roupas, alimentos, 
cobertores, bolsas, sapatos e roupas de cama que serão 
destinados aos pacientes do Baleia e seus familiares. 
 

As doações poderão ser entregues na portaria A e na 
Administração da Aspas, até o dia 06 de maio (terça-
feira). Até mesmo no domingo, dia 04, os materiais 
poderão ser entregues na portaria. Faça parte desta 
rede de solidariedade você também, colabore! 
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