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Assembleia Extraordinária da Aspas 
No dia 09 de maio, acontecerá uma Assembleia Geral 
Extraordinária da Aspas, às 
10h, no espaço onde 
funcionava o restaurante. No 
encontro, será tratada a 
seguinte pauta: 
- Implantação do projeto de 
troca do calçamento interno; 
- Continuidade de arrecadação para a troca do 
calçamento. 
 

Reserve um espaço em sua agenda e não deixe de 
participar! 

 
 
 
 
 
        

Fique atento ao funcionamento dos 
serviços no feriado de 01 de Maio 
Devido ao feriado do dia 01 de maio, Dia do Trabalhador, 
não haverá expediente no escritório da administração da 
Aspas na sexta-feira e no sábado (01 e 02 de maio). 
 

Recolhimento do lixo no feriado 
Na próxima sexta-feira, dia 01 de 
maio, não haverá o recolhimento 
do lixo comum devido ao feriado. 
Este serviço será realizado na 
próxima segunda, dia 04 de 
maio. Solicitamos a todos que 
não coloquem o lixo comum para 

fora ou nas lixeiras neste dia, deixando para fazê-lo 
somente na segunda-feira. A Consita  informou ainda que, 
por problemas no caminhão, não foi possível também 
recolher o lixo na última quarta-feira e a coleta foi 
transferida, excepcionalmente esta semana, para hoje, 
quinta-feira, dia 30.  
 
 

Respeite o meio ambiente 
Restos de materiais de obras gerados por pequenas 
reformas, construções e demolições continuam sendo 
descartados de forma irregular em 
algumas propriedades no Pasárgada. 
É comum encontrar entulhos de 
obras na área de passeio, em frente 
às casas e em lotes vagos.  
 

Lotes de vizinhos, calçadas e vias 
públicas não são depósito para lixo, 
restos de obras ou mesmo materiais 
de construções que ainda estão 
sendo utilizados. O emprego destes 
espaços para esse fim interfere na 
beleza natural do condomínio e 
transforma algumas ruas em lugares 
desagradáveis de se ver e transitar.  
 

Segundo os artigos 28 e 29 do 
Capítulo IV do Regimento Interno do 
Pasárgada é proibido utilizar os 
logradouros públicos - ruas, calçadas, 
praças e áreas verdes, bem como os lotes de terceiros, 
como depósito de material de construção ou canteiro 
de obras.  
 

Como este tipo de resíduo não é recolhido pela Aspas, 
ao realizar obras, contrate os serviços de uma empresa 
especializada em coleta e transporte de entulho. Ou 
seja, faça uso de caçambas.  
 

Por uma questão de respeito, cortesia e civilidade, 
solicitamos a quem estiver realizando obras em suas 
propriedades que orientem seus funcionários para o 
descarte adequado dos materiais. Vamos cuidar das 
vias públicas no condomínio como se fosse a nossa 
casa. Contamos com cooperação de todos para que 
tenhamos um “Pasárgada bem cuidado”! 

 

 

A ASPAS TRABALHA PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO OFERECIDOS AOS 
ASSOCIADOS. CONFIE NA ASPAS! ESTAMOS BUSCANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA. 

  
 

Estacionamento irregular 
Alguns prestadores de serviços, moradores e 
proprietários estão parando seus carros um ao 
lado do outro em vias muito estreitas no 
Pasárgada. Isto tem dificultado a passagem de 
outros veículos. Solicitamos a todos que tenham 
atenção e estacionem seus veículos um atrás do 
outro e não ao lado para não obstruir o tráfego. 
O respeito às regras de trânsito deve começar 
por aqui! 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 05 de maio, às 20h, haverá missa na Capela 
da residência do Sr. Luiz Martins, Avenida Manuel Bandeira, 
720. Participe! 

 

 


