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Aspas em ação 
A Aspas instalou lixeiras 
ao lado do ponto de 
ônibus, na esquina da 
Avenida Manuel 
Bandeira com Alameda 
da Poesia. A medida foi 
tomada para facilitar o 
descarte de resíduos e evitar que lixos sejam jogados 
nas vias internas e nos lotes vagos no Pasárgada.  
 

Nota de repúdio - Depósito irregular 
de lixo no Vale do Sol 
A Aspas foi comunicada, por meio do Facebook, que 
algumas pessoas, supostamente moradores do 
Pasárgada, estariam depositando lixo no ponto do 
ônibus no Vale do Sol. A diretoria da associação 
repudia e lamenta que episódios como estes ainda 
aconteçam em uma sociedade que tem fácil acesso à 
informação e ao conhecimento sobre as regras de 
respeito, convivência e civilidade. As coletas dos 
resíduos  recicláveis pela Ascap (todas as terças-feiras) 
e do lixo comum feita Consita – prefeitura (segundas, 
quartas e sextas-feiras) não sofreram nenhuma 
interrupção nos serviços e prosseguem normalmente, 
o que não justificaria tal atitude.  
 

Acreditamos que esta não é uma conduta da maioria 
dos moradores do condomínio, os quais conhecemos e 
convivemos. Por isso, solicitamos à Associação dos 
Proprietários do Vale do Sol que busque identificar e 
anotar a placa do carro e comuniquem com a portaria 
do Pasárgada pelo telefone 3547-7000. Caso se 
comprove que é morador do condomínio, nossa 
equipe irá conversar diretamente com a pessoa. 

 

Coleta de lixo e de recicláveis 
Confira a escala de coleta de 
lixo e de resíduos recicláveis.  
- Lixo doméstico: segundas, 
quartas e sextas-feiras 
- Coleta dos recicláveis (limpos e 
secos): terças-feiras.  
- Coleta de resíduos verdes – deve 
ser agendada junto à Administração da Aspas – 3547-7001. 

Funcionamento da Aspas e serviços 
no feriado de Tiradentes  
Neste feriado em comemoração ao 
dia de Tiradentes, a Aspas estará 
fechada somente na terça-feira, dia 
21 de abril. No sábado (18/04) e 
segunda (20/04), o funcionamento da 
administração será normal.  Não serão permitidos 
serviços em obras no dia 21, retornando normalmente 
na quarta (22/04). 
VAN – Na terça-feira, dia 21/04, a Van circulará com o 
horário de domingos e feriados. Já nos demais dias o 
funcionamento será normal, conforme quadro 
disponível em nosso site – www.pasargada.etc.br  
ONIBUS - Segunda-feira:  horário atípico, diferindo do 
horário normal com acréscimo de alguns minutos ( 5 a 
10 minutos). Terça-feira: horário de domingo. 

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 passeio! 

Acessos ao Pasárgada 
Diante do problema de furto, ocorrido no início do 
mês, a Vale esteve ontem, no Pasárgada para uma 
inspecção, juntamente com a diretoria e equipe de 
vigilância da Aspas, com o objetivo de verificar todas 
as divisas com o Pasárgada, inclusive na área onde 
está localizada a horta do Kairós. Nesta visita, foi 
apontada a fragilidade do acesso na área da represa. A 
empresa, com o apoio da Aspas, buscará soluções 
para a instalação de barreiras que dificultem possíveis 
ações de ladrões e a entrada de pessoas sem 
identificação. Já foi agendada para a próxima semana 
uma nova reunião com a Vale  para definição sobre as 
ações a serem tomadas.  

 

Nesta terça não haverá Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 21 de abril, devido ao feriado, não haverá 
missa na Capela da residência do Sr. Luiz Martins, Avenida 
Manuel Bandeira, 720. A celebração será realizada no 
domingo, 19/04, às 9h, na igreja do Vale do Sol, e retornará 
normalmente no dia 28/04, no Pasárgada.  

 

 


