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Na madrugada do último domingo, 
dois rapazes, moradores do Retiro 
das Pedras, foram sequestrados na 
estrada de acesso para o condomínio. 
Eles foram liberados, sem ferimentos, 
próximo a Sabará, onde foram socor-
ridos. O carro foi roubado e os assal-
tantes fizeram compras, utilizando os 
cartões das vítimas.
Esta semana, aconteceu mais uma ten-
tativa de assalto no bairro Jardim Cana-
dá, novamente com uma moradora do 
Retiro das Pedras. Ela foi abordada e 
perseguida por motoqueiros armados, 
por volta de 21h30. Felizmente, ela con-
seguiu fugir sem sofrer nenhum dano 
ou agressão. Outro fato preocupante foi 
descoberta de um desmanche ilegal de 
caminhões no Vale do Sol. A diretoria 
da Aspas tem participado de reuniões 
entre o poder público e comunidades 
para definição de estratégias para frear 
o avanço da violência em nossa região.
Alertamos a todos para que tenham 
cuidado e se mantenham vigilantes 
aos trafegar pela estrada de acesso 
ao Pasárgada em qualquer hora do 
dia. Não parem para nenhum veículo 
que não conheçam e avisem imedia-
tamente à vigilância caso haja algum 
carro ou moto com atitude suspeita 
na estrada. Porém, se forem aborda-
dos por pessoas armadas, não reajam 
em hipótese alguma.

Devido ao constante aumento da 
violência na região do Pasárgada, a 
Aspas está reformulando algumas 
ações e tomando novas medidas para 
melhorar a segurança dos moradores 
e das equipes de vigilância do condo-
mínio. Entre elas: foram mapeados 
16 pontos considerados críticos no 

Pasárgada, onde as equipes de ronda 
farão paradas de fiscalização, várias 
vezes ao dia, especialmente na área 
da represa, onde há uma vulnerabili-
dade maior no acesso.
Solicitamos aos moradores que cola-
borem com este projeto e não cortem 
as cercas do Pasárgada, especialmen-

te a de acesso à represa. Esta atitu-
de irresponsável abre caminho para 
que criminosos entrem livremente 
no Condomínio. A Vale comunicou 
também à Aspas que tomará medidas 
mais enérgicas com relação à entrada 
de moradores do Pasárgada na área 
da represa.

ERRATA No último informativo, divulgamos que a moradora Mariana Detoni fez uma palestra no evento sobre combate à 
dengue realizado no Pasárgada no dia 27 de fevereiro. Na verdade, a palestra foi ministrada pela bióloga da Fiocruz e mora-
dora do Pasárgada, Mariana Pedras, a quem a Aspas agradece mais uma vez pela colaboração.

A Aspas está fechando ainda um 
contrato com uma empresa especia-
lizada, que disponibilizará dois cães 
treinados para acompanhar as equi-
pes de vigilância sempre que forem 
acionadas por algum evento. Os cães 
serão utilizados para dar segurança 
aos moradores e também aos vigilan-
tes para que possam entrar nas diver-
sas trilhas existentes no Pasárgada.
O canil da portaria A está sendo re-
formado para receber esses cães de 
segurança dentro das normas inter-
nacionais de bem estar animal. Quem 
desejar saber mais informações sobre 
o treinamento e tratamento dos cães, 
basta acessar o site da empresa que 
está sendo contratada pelo endereço 
http://www.ciacaes.com.br

COLOQUE EM SUA AGENDA! 
DIA 19.03 TEM ASSEMBLEIA

No dia 19 de março de 2016 
(sábado), a partir de 9h, se-
rão realizadas, na Avenida 
Manuel Bandeira, 2150 , as 
Assembleias Geral Ordinária 
(AGO) e Geral Extraordinária 
(AGE) da Aspas para deliberar 
sobre a seguinte pauta:

AGO Prestação de contas ano 
2015/auditoria externa e Con-
selho Fiscal;
AGE Mudanças no itinerário 
da van e forma de aquisição 
das passagens;
- Transmissão da responsabili-
dade pela captação e distribui-
ção da água da FFR para a Aspas
- Aprovação de forma de ne-
gociação com os não associa-
dos e ex-associados;
- Eleição dos novos diretores 
de Segurança e Financeiro;
- Assuntos gerais.
Não deixe de participar!

MEDIDA DE SEGURANÇA
Sempre que for viajar, feche bem 
portas e janelas e informe ao 
chefe da segurança do Pasárgada 
para que tome os cuidados devi-
dos e mantenha atenção redobra-
da em sua residência. Lembramos 
ainda que, você pode ligar 24 ho-
ras para os telefones:  Portaria A:  
3547-7000 - 88647657   ou  Porta-
ria B:  35477655 – 88648520. 

CUIDADOS NA
ESTRADA DE ACESSO

PROJETO DE SEGURANÇA NO PASÁRGADA

Cães de guarda
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MANTENHA ATENÇÃO E NÃO DEIXE ÁGUA PARADA EM SUA PROPRIEDADE PARA EVITAR A REPRODUÇÃO  

DO AEDES AEGYPTI, ESSA LUTA É UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS!


