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Reforço no cercamento da represa 

 
 

Para evitar a entrada de pessoas estranhas e sem 
identificação no Pasárgada, a Aspas reforçou o 
cercamento na área da represa, onde a tela foi violada. 
A atitude irresponsável de alguns moradores que 
insistem em cortar a cerca tem comprometido o 
trabalho da equipe de segurança da associação. 
Solicitamos a todos que, caso vejam algo estranho, 
pessoas frequentando a represa ou qualquer conduta 
irregular, avisem imediatamente a Aspas, nos telefones 
3547-7001 o u 3547-7000. 
 

Manutenção na rede de energia 
A Cemig informou que, no dia 13 de 
janeiro, serão feitas obras de 
manutenção na rede elétrica no 
Pasárgada. Assim, será necessária a 
interrupção no fornecimento de energia 
no condomínio a partir de 9h30. O 
religamento está previsto para as 13h. 

Para sua segurança, você deverá desligar seu dispositivo 
de proteção geral (chave/disjuntor), caso queira realizar 
alguma manutenção em suas instalações elétricas 
internas, mesmo durante o período desta interrupção. 
 
 

  

Segurança no Pasárgada 
O respeito aos procedimentos de identificação na 
portaria são fundamentais para garantir a eficiência 
no trabalho de segurança no condomínio.  Por isso, 
a Aspas reforça o pedido aos moradores e 
proprietários para que colaborem e se atentem aos 
seguintes pontos: 
- 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. 

 

Coleira nos cães 
Não deixe, em hipótese alguma, que seu cachorro 
circule sozinho pelas 
ruas do Pasárgada. 
Mantenha-o preso em 
sua residência, para 
evitar  que possa causar 
um acidente, mordendo e assustanado as pessoas. 
Ao passear pelas vias públicas, não deixe de colocar 
a coleira em seu animal e lembre-se: ele deve ter 
sempre a identificação, com telefones e unidade no 
condomínio. Isto facilitará o trabalho da equipe da 
Aspas na devolução dos cães capturados em caso de 
fugas. 

 
 
 

 

Missa de domingo  
Neste domingo, dia 11 de janeiro, às 19h30, haverá 
missa 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 todos os 
domingos no Pasárgada. Quem puder colaborar com 
qualquer quantia em dinheiro, pode deixar sua doação 
na Aspas. 

Agradecimento especial 
A Aspas agradece a moradora e design gráfico Lúcia 
Nemer que, novamente, de modo voluntário, produziu 
a ilustração do selo de segurança do Pasárgada. Este 

ano, o símbolo será o Tamanduá. O novo selo já está 
sendo confeccionado e a previsão é que esteja 
disponível no final de janeiro.  
 


