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De olho na Segurança 
 

A Aspas está elaborando novas 
medidas para aumentar a 
segurança no Pasárgada. As 
rondas na estrada de acesso 
foram intensificadas, lembrando 
que estas funcionam da seguinte 
forma: a cada ronda realizada 
dentro do condomínio, outra é 
feita na estrada. A Aspas 
reforçou ainda junto à Cemig e à 
Prefeitura de Nova Lima a 
solicitação de iluminação pública 

no início da estrada de acesso. Pedimos a 
atenção de todos também para as seguintes 
dicas de segurança: 
 

1- Ao chegar à portaria durante o dia 
identifique-se ao vigilante/porteiro e durante a 
noite desligue os faróis, abra o vidro do carro e 
ligue a luz interna. 
2- Ao perceber qualquer pessoa estranha dentro 
do condomínio ou na estrada de acesso, 
comunique imediatamente a portaria; 
3- Ao viajar, informe ao chefe da segurança do 
Pasárgada para que tome os cuidados devidos e 
mantenha a atenção redobrada na residência; 
4- Não deixe que o seu convidado para festa 
fique esperando, envie com antecedência para a 
portaria a lista das pessoas que você está 
esperando em sua residência. 
5- Números de telefones que você pode ligar 24 
horas:   Portaria A:  3547-7000 - 
88647657   ou  portaria B:  35477655 - 
88648520. 
 

 
 
 
 

Conheça nossos funcionários 
 

Para deixar as dependências da Administração 
sempre organizadas, a 
Aspas conta com o 
empenho da auxiliar 
de serviços gerais 
Miriam Paula de Sena.  
 

Além de zelar pela 
limpeza da sede, 
Miriam também é 
responsável pela 
higiene nas portarias A 
e B, nos escaninhos e 
no ponto de ônibus. “Minha função é deixar 
tudo limpo e organizado. Procuro fazer isso 
com cuidado, pois adoro trabalhar aqui. Além 
de sossegado, a equipe é muito bacana”, diz. 
 
Ela trabalha no condomínio há sete meses e já 
pensa na sua ascensão profissional. “Espero 
crescer aqui dentro. Quem sabe poder atuar 
direto no atendimento na Administração. Vou 
ficar muito feliz se um dia conseguir isso”. 
 

 
  
 

 

Pasárgada bem cuidado 
 

Não jogue restos de construções nos lotes 
dos vizinhos e nas calçadas. Mantenha os 
materiais dentro dos canteiros de obras. 
Descarte de forma correta os entulhos não 
aproveitáveis, ou seja, em caçambas. 
Orientar os funcionários de sua obra a não 
depositar materiais de forma irregular e 
nem jogar lixo nas ruas.  
 
 

 

Pagamento da VAN: 
 

No balancete mensal que será enviado para 
todos os proprietários até o dia 10 de agosto, 
constam dois pagamentos do serviço de VAN no 
mês de julho. Isto aconteceu por erro de 
procedimentos da Pacto. A data do pagamento 
dos serviços prestados em julho estava prevista 
para 05/08 e não conforme efetuado em 
30/07/2013. Já foram tomadas as providências 
para que falhas desta natureza não se repitam.  
 
 
 
Economizando água 
 

No jardim – Ao molhar as plantas durante 10 
minutos o consumo de água pode chegar a 186 
litros, assim, se possível, use um regador ao 
invés da mangueira. Para economizar, a rega 
durante o verão deve ser feita de 6h às 8h ou 
depois de 7h da noite. Isto reduz a perda por 
evaporação. No inverno, ela pode ser feita dia 
sim, dia não, pela manhã.  
 


