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Aspas em ação 
A Aspas está afixando faixas na estrada de acesso 
chamando a atenção dos motoristas para que 
mantenham a velocidade baixa no trecho. As 
reclamações sobre imprudências na estrada e nas vias 
internas do Pasárgada continuam recorrentes. 
 

É preciso que os motoristas se conscientizem que a  
estrada de acesso é perigosa, não tem acostamento e 
por ela trafegam diariamente crianças, bebês, jovens e 
idosos. Nas vias internas, a precaução é a mesma e a 
velocidade máxima é de 30Km/h.  
 

Supressão vegetal 
Evite problemas devido ao 
corte ilegal e desnecessário de 
árvores. Conforme o artigo 24º 
do capítulo VIII (Cuidados 
Ambientais) das Normas de 
Construção, na urbanização 
dos lotes em Pasárgada serão 
permitidas as seguintes taxas 
de supressão vegetal, aqui 
definidas como toda e 
qualquer alteração na área do lote e na vegetação 
natural existente no terreno:  
a) lotes com até 1500 m2 .... máxima de 50% da área;   
b) lotes de 1501 a 2500 m2..... máxima de 40% da área;  
c) lotes de 2501 a 4000 m2 .... máxima de 30% da área;  
d) lotes acima de 4000 m2 ..... máxima de 25% da área.  
 

Lembrando que as árvores nativas existentes nos lotes 
somente poderão ser cortadas após apresentação à 
diretoria da Aspas da Licença para Supressão Vegetal 
expedida pela PMNL, sempre respeitando os limites 
estipulados neste Artigo. Procure a Aspas para mais 
informações sobre os procedimentos adequados para 
a supressão de vegetação. Preserve a beleza de 
Pasárgada! 
 

Funcionamento da 
Aspas e serviços no 
feriado de Páscoa  
Neste feriado da Paixão de 
Cristo, a Aspas estará fechada 
no dia 03 de abril (sexta-feira). 

Já no sábado (04/04), o funcionamento será normal, 
de 8h às 12h.  Não serão permitidos serviços em 
obras no período de 03 a 05 de abril, retornando 
normalmente na segunda (06/04). 
VAN – No dia 03/04, a Van funcionará com o horário 
de domingos e feriados. Já nos demais dias será 
normal, conforme quadro horários disponível em 
nosso site – www.pasargada.etc.br  
 

Composto vegetal  
Está precisando de 
composto vegetal para 
fortalecer suas plantas? A 
equipe da Aspas está 
produzindo, com os materiais recolhidos na limpeza 
dos jardins, um excelente adubo que pode ser 
adquirido por apenas R$ 8,00 o saco (tendo como 
referência o saco de ração para cães de 25 quilos). Se 
tiver interesse em comprar este produto, basta solicitá-
lo na adminsitração da Aspas, deixando o saco vazio de 
ração neste tamanho, ou um saco de linhagem grande. 
Nossa equipe de campo entregará o produto em sua 
residência. 
 

A vigilância da Aspas 
está 24h à disposição 
de seus associados 
Se for viajar neste feriado, além de deixar tudo 
organizado, não se esqueça de tomar os cuidados 
necessários para sua segurança e de sua família. Se for 
viajar de carro, faça as revisões necessárias em seu 
veículo, respeite a sinalização e os limites de velocidade 
nas estradas. Com relação à sua residência, feche bem 
portas e janelas e informe ao chefe da segurança do 
Pasárgada para que tome os cuidados devidos e 
mantenha atenção redobrada em sua residência. 
Lembramos ainda que, você pode ligar 24 horas para os 
telefones:  Portaria A:  3547-7000 - 88647657   ou 
 Portaria B:  35477655 – 88648520. Depois dessas 
providências: bom descanso! 

 

Cerimônia de celebração  
da Semana Santa 

Ação Litúrgica da comunidade Nossa Senhora Rosa Mística 
será realizada nesta sexta-feira, dia 03 de abril, às 15h, no 
espaço do antigo restaurante preferido do rei. Participe! 

Santa Missa 
Na terça-feira, dia 07 de abril, às 20h haverá missa na Capela 
da residência do Sr. Luiz Martins, Avenida Manuel Bandeira, 
720.  

 

 


