
Informativo da Associação dos Proprietários de Pasárgada 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16/08/2013 
 

 
Assembleia da Aspas 
 

No próximo dia 31 de agosto 
de 2013 (sábado) às 10h, 
acontecerá mais uma 
Assembleia Geral 
Extraordinária da Aspas, na 
Alameda do Silêncio, s/n para 
decidir sobre as seguintes 
questões: 

 
1)  Financiamento da portaria A; 
2)  Definição do processo eleitoral. 
 

Não deixe de comparecer, a contribuição de 
todos é muito importante para que as decisões 
tomadas possam atender ao anseio da nossa 
comunidade. Esperamos por você! 

 
 

Lenha e cobertura do solo estão 
disponíveis aos moradores 
 
A Aspas iniciou em 08 de julho deste ano a 
coleta e processamento de resíduos verdes 
descartados pelos moradores. Separados 
em troncos/galhos grossos, galhadas e folhiço 
este material tem sido processado e depositado 
perto da Portaria B, sendo transformado em 
lenha, cobertura para o solo e composto 
orgânico, cujo destino é a distribuição gratuita 
aos moradores. 
 
No momento, encontram-se disponíveis lenha e 
substrato orgânico para cobertura do solo. Este 
resíduo, composto por galhos triturados, pode 
ser colocado sobre a terra em vasos, jardins, 
hortas e no pé das árvores. Ele mantém a terra 
mais úmida, economizando água de irrigação. O 
substrato contribui ainda para a conservação da 
vida no solo, reduzindo sua perda pela chuva, 
melhorando sua estrutura física e fertilidade, 
além de contribuir para a qualidade das plantas. 

Conheça nossos 
funcionários 
 

Com apenas dois meses no 
Pasárgada, o auxiliar de 
serviços gerais, Lafaiete 
Sérgio Lopes, aos 53 anos, 
vive sua primeira experiência 
de trabalhar em um 
condomínio. 
 
Ele faz parte da equipe campo, responsável pelas 
atividades de manutenção, como as operações  
tapa buraco, recolhimento e trituração de resíduos 
verdes, entre outras.  
 
Lafaiete é casado, pai de cinco filhos e diz estar 
satisfeito com oportunidade de trabalhar no 
Pasárgada. “Estou gostando muito de estar aqui e 
pretendo ficar um bom tempo”. 
 

Economizando água 
 
Com a escassez de chuvas, continuamos com 
algumas dicas para economizar 
este bem tão precioso que é a 
água. Assim, fique atento: 
 
Torneira bem fechada - Torneira 
gotejando significa desperdício. Quando ela 
está aberta normalmente, você gasta de 12 a 
20 litros de água por minuto. Se deixar 
pingando, são desperdiçados 46 litros por dia. 
 
Lavando o carro 
Lavar o carro com mangueira se gasta até 560 
litros de água em 30 minutos. Quando precisar 
lavar o carro, use um 
balde! 

 


