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Horário 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 
 

Cuidado: escorpiões são 
mais comuns no verão 
As altas temperaturas e o aumento 
das chuvas contribuem para o 
aparecimento de escorpiões. Em 
busca de abrigo e lugar seco, os 
aracnídeos saem de seus 

esconderijos e entram nas casas. Moradores da área da 
Alameda dos Madrigais relataram na Aspas que têm 
percebido um aumento no aparecimento de escorpiões 
em suas residências. 
Como evitar 
Para evitar a presença de escorpiões é aconselhável 
vedar frestas, vãos, buracos e ralos. Usar telas de 
proteção e manter o quintal sempre limpo e com a 
grama aparada também é importante para afastar os 
bichos. Outra dica é descartar pilhas de madeira, cercas, 
tijolos, ferro velho e entulhos em geral, que são os locais 
prediletos dos escorpiões. Casas próximas a terrenos 
baldios ou áreas com mato devem, de preferência, ser 
dedetizadas por empresas especializadas. 

Andamento da obra do calçamento 

A pavimentação em andamento nas Alamedas Aurora 
e Vida Inteira já ultrapassa os 40% do programa 
previsto para estes locais.  Os trabalhos ficarão 
interrompidos entre os dias 23/12, a partir das 12h e 
retornarão na segunda-feira, dia 28/12, devido ao 
recesso de Natal da empreiteira.  
 

Respeite a vida, não corra 
no trânsito 
A questão do excesso de velocidade e 
da imprudência dos motoristas na 
estrada de acesso e nas vias internas 
do Pasárgada tem sido alvo constante 
de reclamações que chegam até a Aspas. 
 

A estrada de acesso é perigosa, não tem acostamento 
e por ela trafegam diariamente crianças, bebês, jovens 
e idosos. Solicitamos mais uma vez aos motoristas que 
tenham consciência e respeitem não só os limites de 
velocidade e a sinalização, mas principalmente as 
vidas que transitam por esta via.   
 

Caso presencie situações como estas, de desrespeito e 
imprudência na estrada de acesso e nas vias internas, 
anote a placa do veículo e avise imediatamente à 
portaria para que a Aspas possa tomar as medidas que 
são possíveis nestes casos. 
 

 
 
 

 

 
  

NESTE PERÍODO DE FESTAS, FIQUE ATENTO A QUALQUER MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA. CASO NECESSÁRIO, ACIONE OS 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA ASPAS, QUE FUNCIONA 24H PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA. 

Missa no Pasárgada 
Na próxima terça-feira, dia 29 de dezembro, não haverá 
missa na sede da Aspas. A missa acontecerá no dia 03 de 
janeiro, às 15 horas. Participe! Ressaltamos que, a partir do 
dia 10/01, a missa passará a ser realizada aos domingos, às 
18h, no mesmo local (espaço da Aspas). 

 
 

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

