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Aspas em ação  
Esta semana foi realizada uma manutenção geral nas vias 
internas do Pasárgada, com limpeza das ruas e roçada 
nas áreas de passeios. 

 

Ações de educação ambiental 
Você se preocupa com as 
questões ambientais no entorno 
de Pasárgada? Então fique 
atento e venha participar dos 
encontros que a Vale pretende 
realizar 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. 
Se quiser participar entre em contato com a Aspas e 
sugira uma data e horário que lhe atendam para este 
encontro. 
 

Mensalidades atrasadas 
Caso possua algum valor em atraso 
com a Aspas, procure o gerente 
administrativo, Reiler Márcio, e 
negocie a melhor forma para acertar sua dívida.  Com a 
contribuição de todos os associados é possível melhorar 
o Pasárgada, realizar obras  de infraestrutura e prestar os 
serviços, que garantem a segurança e o conforto a quem 
mora no condomínio. Além disso, lembramos que as 
melhorias realizadas e os serviços prestados valorizam a 
propriedade de todos. Para não esquecer de pagar a 
mensalidade, facilite sua vida, programe o pagamento da 
Aspas em DÉBITO AUTOMÁTICO! 

 
 

O latido é uma forma de comunicação comum e natural 
para os cães. Eles podem ter várias conotações: 
comunicação entre eles durante uma brincadeira, 
demonstração de agressividade ou ansiedade, alerta 
sobre algum estímulo externo. Mas se os latidos forem 
em excesso, eles podem causar problemas, tanto no 
convívio com os vizinhos, quanto para o próprio cão, 
pois geram distúrbios de saúde no animal como, por 
exemplo, o estresse.  
 

Se o seu cachorro está latindo demais e trazendo 
incomodo para a vizinhança, é hora de tomar 
providências. Talvez procurar um especialista, como 
um adestrador ou mesmo o veterinário, seja uma boa 
opção para tentar descobrir o que está causando tanta 
agitação em seu animal de estimação. Pense nisso! 
 

Lenha para esquentar o inverno 
Ainda temos lenhas. Se 
estiver precisando para 
abastecer sua lareira ou 
fogão, procure a Aspas. Este 
material está disponível 
gratuitamente aos associados e fica armazenado em 
uma área da Portaria B. 
 

Vigilância 24 horas  
A equipe de vigilância da Aspas está à 
sua disposição 24 horas para garantir 
a segurança e prestar socorro quando 
necessário. Precisando do auxílio, 
basta ligar a qualquer hora para a 
portaria – 3547-7000 e  88647657. 

 

 

A ASPAS CONTINUA TRABALHANDO PARA MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS NAS ÁREAS DE SEGURANÇA E 
MANUTENÇÃO DAS VIAS. JUNTE-SE A NÓS. VAMOS FAZER UMA ASSOCIAÇÃO FORTE E PARTICIPATIVA! 

  
 

Missa no Pasárgada 
Na próxima semana, a missa será realizada na quarta-
feira, dia 10 de junho, às 20h na Capela da residência do 
Sr. Luiz Martins, Avenida Manuel Bandeira, 720.  

 
 


