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Neste sábado tem Reunião Aberta  
A Aspas realizará uma Reunião Aberta com seus 
associados, neste sábado, dia 01 de agosto, de 10 às 12h,  
no espaço do antigo Restaurante Preferido do Rei, para 
debater dois assuntos de grande interesse de toda a 
comunidade: o Projeto da Água e a utilização do salão do 
Restaurante pela associação. Não deixe de participar, sua 
opinião é muito importante para o encaminhamento 
destas questões em uma próxima Assembleia. 
 

Condomínio protegido 

A Aspas afixou nas duas portarias placas de identificação, 
demonstrando que o Pasárgada faz parte da rede de 
condomínios protegidos da região. Mais uma ação que faz 
parte do projeto de segurança do condomínio. 
 

Estudos da Vale 
A Vale informou que, entre os dias 03 e 14 de agosto, 
realizará novos serviços de topografia (estudos) ao longo 
da estrada de acesso ao condomínio Pasárgada. Para estes 
trabalho serão utilizados equipamentos de médio porte, 
sem nenhuma intervenção na via ou qualquer outro 
impacto aos moradores do condomínio. 
 

Lenhas estão disponíveis  
Ainda temos lenhas disponíveis. Se 
estiver precisando para abastecer 
sua lareira ou fogão, procure a 
Aspas. Este material é fornecido 
gratuitamente aos associados e fica armazenado em 
uma área da Portaria B. A Aspas disponibiliza também 
um composto orgânico vendido a R$ 4,00 o saco (tendo 
como referência o saco de ração para cães de 25 quilos). 
Basta solicitá-lo na Aspas, deixando o saco vazio de 
ração neste tamanho, ou um saco de linhagem grande e 
a equipe de campo entregará o produto em sua 
residência. 

Andamento das obras do 
calçamento interno  
A Aspas continua recebendo os 
materiais para a obra de 
substituição do piso interno. Os 
trabalhos realizados de drenagem 
do trecho da Alameda da Poesia, 
entre a ponte e a Alameda do 
Silêncio, já permitem o início da 
aplicação do pavimento Unistein, 
que está programado para a 
próxima semana.  
 

O sistema de sinalização e 
controle do tráfego local tem funcionado muito bem e 
mais uma vez solicitamos a compreensão de todos 
pelos transtornos causados pelas obras.  
 

Foram iniciados também os estudos de drenagem para 
os dois próximos trechos do programa. 
 

 “10 MEDIDAS CONTRA CORRUPÇÃO” 
O Ministério Púbico elaborou um Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular: “10 Medidas Contra Corrupção”, que 
dispõe sobre propostas legislativas para aprimorar a 
prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. As 
medidas estão consolidadas em 20 anteprojetos de lei 
e buscam, entre outros resultados, evitar a ocorrência 
de corrupção (via prestação de contas, treinamentos e 
testes morais de servidores, ações de 
marketing/conscientização e proteção a quem 
denuncia a corrupção), criminalizar o enriquecimento 
ilícito, aumentar penas da corrupção e tornar hedionda 
aquela de altos valores, agilizar o processo penal e o 
processo civil de crimes e atos de improbidade, entre 
outras. A íntegra das medidas e suas justificativas pode 
ser encontrada no site: 
http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-
medidas/docs/medidas-anticorrupcao-1.pdf.  
 

A Aspas está apoiando esta iniciativa, disponibilizando 
a lista para assinatura no escritório da Administração. 
Este documento será encaminhado no dia 15 de agosto 
a uma das unidades do MPF. Participe, assine! Vamos 
mudar a história do nosso país! 

 

DESCULPE PELOS TRANSTORNOS E ALTERAÇÕES NO TRÁFEGO NAS ALAMEDAS DA POESIA, CANTIGAS E MADRIGAIS. 
ESTAMOS TRABALHANDO PARA MELHORAR AS VIAS INTERNAS DO PASÁRGADA. 

 

Missa no Pasárgada 
Na próxima terça-feira, dia 04 de agosto, haverá missa, às 
20h, no antigo espaço do Restaurante Preferido do Rei.  
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