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Represa da Vale 
Para garantir a segurança dos moradores, a Aspas e a 
Vale realizaram o cercamento e reforçaram o portão 
para impedir o acesso à área da represa. Ainda assim, 
alguns moradores insistem em cortar a cerca permitindo 
a passagem de pessoas desconhecidas ao Pasárgada. 
Esta atitude irresponsável compromete a segurança de 
todos os moradores, por isso a Aspas pede a colaboração 
para que não violem a cerca. Caso vejam algo estranho, 
pessoas frequentando a represa ou qualquer conduta 
irregular, avisem imediatamente a Aspas, nos telefones 
da portaria. 
 

1ª Missa do ano  
Convidamos a todos para participar da 
primeira missa de 2015, no próximo 
domingo, dia 04 de janeiro, às 19h30, 
na capela da residência  do senhor 
Luiz Martins, avenida Manuel 
Bandeira, 720. A comunidade solicita  
ajuda para comprar os materiais 
necessários à continuidade da realização das missas no 
Pasárgada. Quem puder colaborar com qualquer quantia 
em dinheiro, pode deixar sua doação na Aspas.  
 
 
 

 
 

Segurança no Pasárgada 
Respeite os procedimentos de identificação na 
portaria, eles são fundamentais para garantir a 
segurança de todos no condomínio.   
  Ao chegar, pare o carro, identifique-se ao 
vigilante/porteiro. À noite desligue 
os faróis, abra o vidro do carro e 
ligue a luz interna. Lembre-se: esta 
medida, mesmo que gere algum 
incômodo, possibilita que os 
vigilantes possam identificar, caso 
haja pessoas estranhas no interior 
de seu veículo e tomem as 
medidas necessárias para ajudá-lo 
neste momento. 
 Trate com respeito e tenha paciência com os 
vigilantes. Eles estão apenas realizando seu trabalho 
que tem como objetivo zelar pelo bem de todos. 
   Ao perceber qualquer pessoa estranha dentro do 
condomínio ou na estrada de acesso, comunique 
imediatamente a portaria; 
   Se for viajar, informe ao chefe da segurança do 
Pasárgada para que tome os cuidados devidos e 
mantenha a atenção redobrada em sua residência; 

 Caso necessário, ligue 24 horas para:   Portaria 
A:  3547-7000 - 88647657   ou portaria 
B:  35477655 - 88648520. 
 

Coleta de lixo e de recicláveis 
 

Solicitamos a atenção de todos para o respeito à 
escala de coleta de lixo e de resíduos recicláveis. 
Tem sido comum, o depósito de resíduos fora dos 
dias determinados  ou após o caminhão já ter feito 
a rota no Pasárgada.  
 

- Lixo orgânico: segundas, quartas e sextas-feiras 
- Coleta dos recicláveis: terças-feiras.  
 

Instruam seus funcionários a não colocarem o lixo 
para fora das residências nos 
dias em que não há a coleta. 
As lixeiras cheias aos finais 
de semana, além de deixar o 
Condomínio com aspecto 
sujo, oferecem o risco de acúmulo de ratos, baratas 
e outros animais que transmitem doenças. Vamos 
respeitar as regras para uma convivência saudável 
entre os vizinhos. 

 Facilite sua vida, não deixe que esquecimentos 
atrapalhem suas contas. Programe o pagamento 
da Aspas em DÉBITO AUTOMÁTICO! 

 
Evite problemas devido ao corte ilegal e desnecessário 
de árvores. Procure a Aspas para informações sobre os 
procedimentos adequados para a supressão de 
vegetação. Preserve a beleza de Pasárgada! 

 


