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Está chegando o Natal! 
É chegado o tempo de arejar a alma, jogar fora tudo 
que incomodou em 2014 e deixar entrar luz em 

nossas vidas. Para 
marcar este período 
tão importante de 
confraternização, paz 
e amor entre os 
povos, Pasárgada se 
ilumina. Nossa árvore 
de luz foi colocada 
bem na entrada do 

condomínio, com a intenção de trazer boas energias e 
despertar a criança que há em cada um.  
 

Plantão do TRE 
A Aspas recebeu do Tribunal Regional Eleitoral um 
comunicado, em resposta ao ofício encaminhado na 
semana passada pela associação, informando que irá 
nos atender e realizar no mês de fevereiro de 2015 
um plantão no Pasárgada para a transferência dos 
títulos eleitorais. O TRE ainda não definiu o dia e a 
hora para a realização desta ação. Estas informações 
serão divulgadas posteriormente. 
 

A Aspas está empenhada em facilitar a transferência 
dos títulos, pois o voto é a força que a comunidade 
tem nas mãos para o atendimento aos seus pleitos. Se 
os eleitores do condomínio continuarem a votar em 
outras localidades, o poder de negociação que temos 
para o atendimento às questões que nos afetam 
diretamente será diminuído. 
 

Esclarecimento: a transferência do título não coloca 
em risco o eleitor de ser convocado para trabalhar nas 
eleições. Esta tarefa é voluntária e pode ser recusada. 
 

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 Pasárgada. Isto facilitará o 
trabalho da equipe da Aspas na identificação e 
devolução dos cães capturados em caso de fugas. 

Pistas escorregadias 
Com a chuva constante durante esta 
semana, é preciso ter atenção ao 
trafegar por alguns trechos da 
estrada de acesso e nas alamedas do 
Pasárgada, visto que as vias estão 
escorregadias e podem provocar derrapagens. Assim, 
mantenha a baixa velocidade para evitar que o veículo 
derrape e acidentes aconteçam, principalmente nas 
descidas. 
 

Missa neste domingo 
Neste domingo será celebrada novamente a missa, às 
19h30, na capela da residência  do senhor Luiz 
Martins, avenida Manuel Bandeira, 720. Para 
comprar o material necessário para a realização das 
missas todos os domingos, a comunidade está 
arrecadando doações. Quem puder contribuir com 
qualquer quantia, pode entregar sua doação na 
administração da Aspas. 
 

 Festival Afro brasileiro de Macacos 
 

Termina neste fim semana o Festival 
Afro brasileiro de Macacos, um 
evento que ofereceu uma extensa 
programação gratuita com oficinas, 
aulas e apresentações sobre a 
cultura afro brasileira, para adultos 

e crianças. As atividades estão acontecendo na sede da 
Associação Comunitária de São Sebastião das Águas 
Claras. Se não prestigiou o evento, ainda dá tempo. 
Aproveite e participe da programação: 
 

28/11 Sexta-feira: 
18 a 20h – Oficina de capoeira com o mestre Ponciano 
20 a 21h – Mc Monge (família de rua) e Dibigode 
Instrumental 
21h30 – Tiago Marques e banda (samba de raiz) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

29/11 – Sábado 
15 a 17h – Batizado de Capoeira e Maculele 
21h – Banda Couro  e Cabaça com apresentações de 
dança afro, capoeira, maculele e samba de roda. 
22h30 – Vil Metal 
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30/11 – Domingo 
11h – Roda de Capoeira 
12h – Feijoada geral 

 


