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Coleira de identificação nos 
animais de estimação 
 

Em grande parte das residências no Pasárgada 
existem animais de estimação, especialmente 
cachorros. Para evitar acidentes e 
constragimentos a outros moradores, não deixe, 
em hipótese alguma, que seu cão circule sozinho 
pelas ruas do condomínio. Mantenha-o preso 
em sua propriedade.  
 

Coloque ainda uma coleira 
com o número de seu 
telefone e de sua unidade no 
Pasárgada, pois caso, em um 
momento de descuido, ele 
fuja, isto facilitará a 
identificação do animal pelos  
vigilantes para que ele possa ser devolvido em 
sua residência.  
 

Ressaltamos que atualmente os cães capturados 
são levados para o canil, localizado na portaria B 
e que a Aspas tem grande dificuldade em 
encontrar seus donos justamente pela falta da 
coleira de identificação. Com este recurso, caso 
seu cão dê uma “escapulida”, ele poderá voltar 
mais rapidamente para casa. Colabore! 

 

Ajude a organizar nosso Arraial  
 

Estamos precisando de voluntários para ajudar na 
organização e produção do 6º Arraial do 
Pasárgada, que este ano acontecerá no mês de 
julho. Quem puder colaborar, entre em contato 
com a Aspas pelo telefone 3547-7001 ou pelo e-
mail aspas@pasargada.etc.br .  
 

Desde já agradecemos o apoio!  
 
 

Lugar de lixo é no lixo 
 

A equipe de manutenção tem 
encontrado papéis, plásticos 
e outros materiais jogados 
nas ruas do condomínio. Para 
construirmos um Pasárgada 
bem cuidado e limpo, 
solicitamos a todos que 
orientem seus funcionários e prestadores de 
serviços a não jogarem nenhum tipo de material 
pelas ruas e sim em locais apropriados como as  
lixeiras. Vamos ajudar a manter as ruas do 
condomínio limpas como fazemos em nossa 
casa! 
 

Lenhas estão disponíveis  
Se estiver precisando de 
lenha para sua lareira ou 
fogão a lenha, procure a 
Aspas. Este material está 
disponível gratuitamente aos 
associados e fica armazenado 
em uma área da Portaria B.  

 

  

 

Pasárgada bem cuidado 
 

Não jogue restos de construções nos lotes dos 
vizinhos e nas calçadas. Mantenha os materiais 
dentro dos canteiros de obras. Descarte de 
forma correta os entulhos não aproveitáveis, ou 
seja, em caçambas. Oriente os funcionários de 
sua obra a não depositar materiais de forma 
irregular e nem jogar lixo nas ruas.  
 
 

 
 

 
 
 

Débito automático 
Se não programou a mensalidade da Aspas por 
débito automático em sua conta bancária, ainda 
é tempo. Busque na Associação a autorização 
para o débito automático ou solicite-a pelo e-mail 
aspas@pasargada.etc.br.  
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