
Informativo da Associação dos Proprietários de Pasárgada 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

04/12/2015 
 

 

 
Neste sábado tem Bazárgada  
Está procurando presentes 
de Natal e não quer 
enfrentar a confusão de um 
shopping center? Neste 
sábado, dia 05 de dezembro, 
você terá a oportunidade de 
encontrar ótimas opções para presentear seus familiares 
e amigos em um ambiente agradável e descontraído. 
Artistas, artesãos, padeiros, confeiteiros, moradores de 
Pasárgada irão apresentar seus produtos no Bazárgada 
de Natal, evento que acontecerá na sede da Aspas, de 
15h às 20h.  
 

Além disso, você poderá encontrar os amigos e vizinhos, 
se divertir, saborear uma boa cerveja dos “Cervejeiros” e 
assistir ao show de jazz da banda Regra Três. Compareça 
e prestigie nossos artistas! 

 

Andamento da obra do calçamento 

Conforme definido pela última assembleia, a 
continuação do projeto do novo calçamento segue com 
a programação, executando as obras nos pontos críticos 
faltantes e acrescentando em torno de 200 metros em 
cada uma das artérias de acesso que saem da Avenida 
Manuel Bandeira. 
Dos quatro pontos críticos levantados, três estão na 
região da Mata e devem ser executados em período de 
seca, por razões técnicas e econômicas. Assim, como são 
duas equipes atuando, uma delas está alocada no trecho 
Aurora com Luar e a outra trabalha na Alameda da Vida 
Inteira (primeira artéria de acesso), locais passíveis de 
serem executados no período chuvoso.  

Reunião com a Vale sobre a barragem 
No dia 09 de dezembro, às 20h, acontecerá na sede da 
Aspas uma reunião com a Vale para tratar sobre a 
barragem e sobre o plano de emergência da mineradora 
em caso de acidente na pilha de estéril e barragem no 
córrego de Capão da Serra. A reunião será aberta à 
participação de todos. É importante que os moradores 
estejam presentes para demonstrar à Vale que a 
comunidade está vigilante e quer uma posição da 
empresa sobre medidas preventivas para evitar que 
aconteçam acidentes relacionados a rompimento de 
barragens em nossa região. 

 
  

VOCÊ JÁ CONHECE AS NOVAS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DA ASPAS? FAÇA UMA VISITA, NOSSA EQUIPE TE ESPERA.  
VOCÊ ASSOCIADO FAZ PARTE DE CADA CONQUISTA DA ASPAS! 

Não haverá missa nesta terça-feira 
 Na próxima terça-feira, dia 08 de dezembro, devido ao 
feriado, não haverá missa na sede da Aspas.  

 
 

Feriado de 08 de dezembro 
Devido ao feriado de Imaculada Conceição, o escritório 
da Aspas estará fechado nesta terça-feira, dia 08 de 
dezembro. Não serão permitidos serviços em canteiros 
de obras neste dia. Estes trabalhos poderão retornar na 
quarta-feira, dia 09. No sábado, dia 05 e na segunda, dia 
07, o escritório da Aspas funcionará normalmente. 
 
Van e ônibus- Na terça-feira, os serviços de van e ônibus 
circularão com o horário de domingo. Confira a tabela 
de horários no nosso site: www.pasargada.etc.br. 
Obra do Calçamento: Para cumprir o cronograma e não 
atrasar o projeto, a equipe envolvida nesta obra, 
trabalhará excepcionalmente no feriado, trocando o 
piso. Contamos com a compreensão de todos! 

 

 
Selo de identificação 
Até o presente momento a Aspas recebeu dos moradores 
as seguintes sugestões de animais para compor o selo de 
identificação de 2016:  MUTUM, ESQUILO, QUATI, 
CANÁRIO CHAPINHA, TIÚ, MACACO GUIGÓ, ABELHA, 
ARANHA E CORUJA. Envie sua proposta para a Aspas até 
o dia 13/12 para o e-mail: aspas@pasargada.etc.br ou 
pelo telefone – 3547-7001. O animal que tiver o maior 
número de citações será o escolhido. Aguardamos sua 
opinião! 

 

http://www.pasargada.etc.br/

