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Substituição do piso interno 
Está em andamento o processo de contratação para 
o fornecimento e instalação do calçamento interno 
do Pasárgada, com blocos de concreto 
intertravados. O processo de licitação chegou ao 
final e a empresa vencedora da licitação, a Unistein, 
já fez uma primeira visita técnica ao condomínio, 
acompanhada pelo diretor de infraestrutura da 
Aspas, Geraldo Salvador Pessoa, para programação 
da obra em conjunto com a Associação. 
 

O contrato deverá ser assinado dentro de 
aproximadamente 10 dias, prazo este suficiente 
para debater os detalhes técnicos e comerciais, 
logística e definir o cronograma da obra. Serão dois 
contratos, sendo um para o fornecimento do 
pavimento e outro para sua implantação.  
 

O pavimento será fornecido pela empresa Unistein 
e a obra será executada pela Romanhol, empresa 
coligada à Unistein, que responderá solidariamente 
pela performance da obra. 
 

A Aspas agradece o empenho da comissão formada 
para estudar a questão e espera continuar 
contando com sua valiosa colaboração neste 
processo. 
 

Aspas em ação  
Esta semana a equipe de campo da Aspas realizou 
uma roçada na Alameda da Poesia e na estrada de 
acesso ao Pasárgada.  A intenção desta ação é 
deixar o condomínio sem acúmulo de resíduos 
verdes, e manter as áreas de passeio devidamente 
limpas, facilitando do acesso aos pedestres. 

Manutenção da Cemig 
A Cemig informou que 
realizará, no dia 29 de 
junho, uma manutenção 
na rede de energia elétrica 
no Pasárgada. Assim, será 
necessário o desligamento 
de energia neste dia, às 
9h30, o que provavelmente deverá atingir todo o 
condomínio. A previsão é de que o fornecimento 
volte ao normal até 12h30. A Cemig alerta que, 
caso seja morador desta região e  queira realizar 
alguma manutenção em suas instalações elétricas 
internas, será necessário também desligar o seu 
dispositivo de proteção geral (chave/disjuntor), 
mesmo durante o período desta interrupção. 
 

Encontro sobre educação ambiental 
Conforme informado nas 
edições anteriores deste 
informativo, a Vale pretende 
realizar encontros com as 
comunidades vizinhas às suas 
operações com o objetivo de 
levantar sugestões de ações 

relacionadas à educação ambiental a serem 
desenvolvidas em parceira entre a mineradora, as 
comunidades e o poder público. Estes debates 
serão mediados pela empresa Alternativa 
Educação Ambiental contratada pela Vale para o 
desenvolvimento desta ação. Uma das 
comunidades abrangidas por este projeto é 
Pasárgada. Se você tem interesse em participar e 
contribuir, entre em contato com a Aspas até no 
máximo segunda feira, dia 22 de junho e sugira 
uma data para este encontro que deverá 
acontecer até o final deste mês, após as 18h. 
Participe! Ligue para a Aspas – 3547-7001. 

 

 A ASPAS ESTÁ À SUA DISPOSIÇÃO, ASSOCIADO! PROCURE A ADMINISTRAÇÃO E CONHEÇA MELHOR OS SERVIÇOS PRESTADOS. 
 
 

 

Missa no Pasárgada 
Venha participar da missa, nesta terça-feira, dia 23 de 
junho, às 20h na Capela da residência do Sr. Luiz Martins, 
Avenida Manuel Bandeira, 720.  

 
 


