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Transferência da Portaria A 
Para dar continuidade ao projeto de transferência da 
portaria A para o novo local, a Aspas colocou em 
operação provisoriamente um container para teste 
operacional, de forma a identificar as possíveis 
dificuldades geradas com a mudança. 
 

O container dispõe de ar condicionado, instalações 
hidráulicas e sanitárias, rede elétrica e telefônica. 
Contamos com a colaboração e compreensão de todos 
neste momento. 
 

Horário da Aspas no  
feriado de Réveillon  
 

Devido às comemorações de fim 
de ano, informamos os horários 
de funcionamento da Administração nesta semana: 
31 de dezembro (quinta-feira)  -  de 8 às 12h 
01 de janeiro de 2016  (sexta-feira) -  fechado/feriado 
02 de janeiro de 2016  (sábado)  -  de 8 às 12h  
04 de janeiro (segunda-feira)  -  horário normal 
 

VAN 
31 de dezembro -  horário de sábado 
01 de janeiro de 2016 -  horário de domingos e feriados 
 

ÔNIBUS 
Dia 31 de dezembro – horário de sábado 

Dia 01 de janeiro de 2016 -  horário de domingos VAN: 
 (O quadro completo de horários está disponível em 
nosso site www.pasargada.etc.br) 

Andamento da obra do calçamento 

O calçamento da Alameda da Vida Inteira já ultrapassa os 
70% da área programada e o da Alameda Aurora os 60%. 
O ritmo das obras, a partir de agora, será determinado 
pela entrada dos novos recursos financeiros aprovados na 
última Assembleia.  
 

Furto no Pasárgada 
Ocorreu no dia 28/12, um furto em uma residência no 
Pasárgada. O fato está sendo apurado pela Aspas e a 
Polícia Militar. Foram furtados alguns objetos de valor e a 
polícia registrou o boletim de ocorrência. 
 

É fundamental que os moradores, ao perceberem alguma 
atitude suspeita acionem imediatamente o serviço de 
segurança. Outras ações que não devem ser esquecidas: 
informar ao chefe da vigilância quando for viajar, verificar 
antecedentes de quem está trabalhando em sua 
residência e comunicar qualquer fato estranho à Aspas. 
Vamos manter a parceria entre a Vigilância e associados 
para garantir a tranquilidade e paz no condomínio. 
 

Comemore sem fogos de artifício  
Nas comemorações de fim de ano, pedimos a 
colaboração de todos para que evitem 
soltar fogos de artifício e bombas 
dentro do Pasárgada. Este tipo de 
atitude provoca pânico nos cães e 
assusta os animais silvestres, que fogem 
em desespero. A fauna do Pasárgada é 
muito rica e precisa ser respeitada.   

 
  

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 
A celebração da missa acontecerá somente no dia 10 de 
janeiro (domingo), às 18 horas. Participe!  
Informamos que, a partir do dia 10/01, a missa passará a ser 
realizada sempre aos domingos, às 18h, no mesmo local 
(espaço da Aspas), até o carnaval. Depois, retornará para as 
terças-feiras às 20h. 

 
 

Como evitar a presença de escorpiões 
- Vede todas as frestas, vãos, buracos e ralos.  
- Use telas de proteção e mantenha o quintal sempre limpo e 
com a grama aparada.  
- Descarte 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. 

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

