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Funcionamento da Aspas no Natal  
 

Devido às comemorações de 
Natal, informamos os 
horários de funcionamento 
da Administração na 
próxima semana: 
24 de dezembro (quinta-
feira) – 8 às 12h 
25 de dezembro (sexta-feira) – Fechado/feriado 
26 de dezembro (sábado) – 8 às 12h 
28 de dezembro (segunda-feira) – Horário normal 
  

VAN: 
24 de dezembro - horário de sábado 
25 de dezembro -  horário de domingos e feriados  
(O quadro completo de horários está disponível em 
nosso site www.pasargada.etc.br) 

ÔNIBUS: 
Dia 24 de dezembro - horário  de sábado 
Dia 25 de dezembro - horário de domingos e feriados 
 

Selo de identificação 
O animal escolhido para o selo de 
identificação de moradores e 
proprietários do condomínio para 
2016 foi o caxinguelê. A Aspas já 
está providenciando a confecção do 
selo para que seja distribuído no 
início do ano. Também chamado de 
serelepe, o caxinguelê é uma espécie de esquilo 
florestal, que mede cerca de 20 cm de comprimento e é 
frequentemente vista no Pasárgada. Eles podem viver 
até 15 anos. A fêmea fica prenha uma vez por ano e tem 
de um a dois filhotes. Além das copas altas, o caxinguelê 
escolhe locais onde exista vegetação de idade avançada, 
para que haja ocos nas árvores, onde habitam, 
reproduzem-se, guardam os filhotes e estocam comida.  

Andamento da obra do calçamento 

As obras de substituição do 
calçamento na Alameda 
Aurora e da Vida Inteira 
continuam seguindo o 
cronograma. Em função da 
chegada do período 
chuvoso, a Aspas tem 
procurado otimizar o trabalho nos horários sem chuvas 
para avançar ao máximo as obras. Assim, 

excepcionalmente, 
neste sábado, dia 19, 
a equipe estará 
atuando na troca do 
calçamento. Pedimos 
a compreensão de 
todos, pois o objetivo 
é conseguir levar os 

benefícios do novo calçamento o mais rápido possível 
aos associados. 

Festa de confraternização da Aspas 
No dia 12 de dezembro, aconteceu na sede da 
associação, a festa de 
confraternização de 
fim de ano da equipe 
da Aspas. O encontro 
contou com a 
participação de 
alguns familiares dos 
funcionários, além de membros da diretoria da 
Associação. A equipe agradece à diretoria e aos 
associados por terem proporcionado este momento de 
confraternização e alegria e deseja a todos um Natal de 
paz e alegrias. 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

SE FOR VIAJAR, FECHE BEM PORTAS E JANELAS E INFORME AO CHEFE DA SEGURANÇA DO PASÁRGADA PARA QUE A EQUIPE DE 
VIGILÂNCIA TOME OS CUIDADOS DEVIDOS E MANTENHA ATENÇÃO REDOBRADA EM SUA RESIDÊNCIA. 

 

Missa no Pasárgada 
Na próxima terça-feira, dia 22 de dezembro, haverá missa na 
sede da Aspas. Participe! Em janeiro, a partir do dia 10-01, a 
missa passará a ser realizada aos domingos, às 18h, no 
mesmo local (espaço da Aspas). 

 
 

Todos contra a Dengue 
Esta semana a equipe da Secretaria de Saúde de Nova Lima 
esteve no Pasárgada, a pedido da Aspas, para vistoriar as 
residências e verificar a presença de criadouros do mosquito 
da dengue. Solicitamos aos moradores que mantenham a 
atenção e não deixem água parada em sua residência ou lote 
para evitar a reprodução do Aedes aegypti, que transmite 
ainda o zika vírus e a febre chikungunya. Não deixem também 
madeiras jogadas e amontoadas, o que propicia a presença de 
escorpiões, animais que já foram encontrados no condomínio. 

 

Lista de convidados  
Para facilitar o trabalho da segurança no Pasárgada, ao 
realizar uma confraternização de fim de ano em sua 
residência, não deixe de enviar com antecedência para a 
portaria a lista das pessoas que você está esperando. Isto 
ajuda no fluxo de entrada e evita que seu convidado fique 
esperando mais tempo a liberação de entrada. 

 

Alameda Aurora com Luar 

Alameda da Vida Inteira 

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

