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Selo de identificação – ajude a 
escolher o animal para 2016 
Há alguns anos o selo de identificação de veículos é 
utilizado no Pasárgada como um dos instrumentos de 
segurança no controle de entrada nas portarias. Desde 
que foi implantado, a cada ano, é escolhido um animal 
típico da região para ilustrar esta peça. A Aspas está 
lançando uma campanha para que os associados 
indiquem o animal a ser utilizado no selo de 2016. 
Envie sua sugestão para a Aspas até o dia 13 de 
dezembro para o e-mail: aspas@pasargada.etc.br ou 
pelo telefone – 3547-7001. 
 

Placas para associados 
A Aspas ainda tem algumas 
unidades disponíveis das placas 
de associados.  Esta peça deve 
ser fixada em portões e entrada 
de residências para identificar os 
associados que estão contribuindo com as melhorias no 
Pasárgada. A placa é fornecida para associados em dia 
com a Aspas. Busque a sua! 
 

Plano de emergência da Vale 
No dia 13 de novembro deste ano, a Aspas enviou à 
mineradora Vale um ofício solicitando o envio para a 
associação de um plano de contingência em caso de 
acidente na pilha de estéril e barragem no córrego de 
Capão da Serra. No dia 24/11 a Vale enviou resposta 
solicitando o agendamento de uma apresentação à 
comunidade sobre sua estrutura e seu Plano de 
Atendimento à Emergência. A mineradora sugeriu a data 
de 09 de dezembro, às 18h, nos auditórios da Mina de 
Águas Claras (Belvedere) ou da Mina de Capitão do 
Mato. Caso tenha interesse em participar, envie seu 
nome e local de preferência para Aspas, pelo e-mail 
aspas@pasargada.etc.br. 
 

 

Andamento da obra do calçamento  
Esta semana as obras do segundo trecho crítico na 
Alameda do Madrigais foi encerrada. Na próxima 
semana serão finalizadas as obras na Alameda dos 
Horizontes e serão iniciadas as intervenções na 
Alameda da Aurora com Luar. 

 

Paralelamente à nova pavimentação, o calçamento 
atual está sendo reformado em alguns trechos que 
estão em condições muito precárias de tráfego, como 
é o caso das cabeceiras da Ponte da Portaria B e 
alguns trechos da Alameda da Felicidade, onde foi 
instalado também um 
Mataburro novo para 
captação das águas 
pluviais, pois o antigo 
oferecia risco ao 
trânsito. Estas obras 
adicionais no pavimento atual não foram previstas no 
orçamento do piso Unistein, portanto, só podem ser 
incluídas com muito critério e com acompanhamento 
detalhado da verba disponível. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

COM VENTOS FORTES É COMUM A QUEDA DE ÁRVORES NO PASÁRGADA. SE EM SUA RESIDÊNCIA OCORREU TAL FATO LIGUE 
PARA A ADMINISTRAÇÃO DA ASPAS (3547-7001) E SOLICITE O AGENDAMENTO DO CORTE DA ÁRVORE CAÍDA. 
 

Missa na terça-feira 
 Na próxima terça-feira, dia 01 de dezembro, haverá 
missa na sede da Aspas. Participe! 

 
 

Inscrições para o Bazárgada de Natal 
No dia 05 de dezembro acontecerá o Bazárgada de Natal, 
evento no qual artistas, artesões, padeiros, confeiteiros e 
etc, moradores de Pasárgada poderão comercializar seus 
produtos no condomínio. Se você é artista ou artesão, 
não perca a oportunidade de expor suas criações. As 
inscrições vão até o dia 02/12 ou até se esgotarem as 30 
vagas disponíveis para expositores. Passe na secretaria da 
Aspas e preencha o seu cadastro. Participe! 

 

Vale-transporte da van 
A utilização da Van somente será permitida com o vale-
transporte desse serviço em mãos. A passagem é vendida na 
administração da Aspas de segunda a sexta, de 8h às 17h, e 
também aos sábados, de 8h às 12h. Os valores são: R$ 4,90  
(rota externa) e R$ 2,05 (rota interna). Caso a pessoa não 
esteja com o ticket sua entrada no veículo não será mais 
permitida.  

Área da ponte – portaria B 
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