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Reunião Aberta 
 

Amanhã dia 26 de agosto de 2013 (sábado) às 
10h, acontecerá uma Reunião Aberta no 
restaurante Preferido do Rei para tratar dos dois 
pontos constantes da pauta da Assembleia: 
 

1- Financiamento da Portaria 2 
2- Definição do processo eleitoral 

 

O texto base do Regulamento foi encaminhado 
por e-mail aos associados para apreciação. Este 
material também está disponível para download 
no site pasargada.etc.br, na área restrita aos 
associados. 
 

Compareça! A contribuição de todos é muito 
importante para que possamos evoluir neste 
primeiro debate que servirá de base para a 
tomada de decisões na Assembleia.  

 
 

Respeite seu 
vizinho 
 

Quem nunca sentiu 
vontade de aumentar o volume ao ouvir sua 
música favorita tocar? Só que, infelizmente, a 
empolgação muitas das vezes atinge o nível do 
desrespeito aos vizinhos. Por isso é preciso 
haver bom senso e procurar se colocar no lugar 
do outro. Imagine uma pessoa que chegou 
cansada do trabalho e está tentando dormir 
naquele exato momento? E a mãe que depois 
de muita tentativa finalmente conseguiu colocar 
o bebê pra dormir? Ou alguém tentando 
estudar para uma prova ou a família que 
simplesmente quer assistir TV sossegadamente. 
 

Para uma convivência harmônica entre vizinhos, 
não se esqueça de respeitar a Lei Estadual do 
Silêncio e o capítulo V do Regimento Interno 
do Pasárgada, que veda a utilização de 
aparelhos de som e instrumentos musicais em 
volume prejudicial à tranquilidade dos vizinhos 
após às 22h. Colabore! 

Conheça nossos funcionários 
 

Hoje, vamos apresentar a 
auxiliar administrativo, 
Jaqueline de Fátima Silvério, 
que trabalha no escritório da 
Aspas. Ela é responsável pelo 
atendimento aos associados, 
pela triagem das 
correspondências e venda de 
passagens da van. 
 
Jaqueline já trabalhou no 
condomínio Retiro do Chalé, 
na recepção do restaurante. 

“Na área administrativa é minha primeira 
experiência. Estou gostando muito, pois estou 
tendo a oportunidade de aprender muitas coisas 
das quais não tinha conhecimento”, diz.  
 
Como está cursando Administração de Empresas na 
faculdade ASA de Brumadinho, ela espera que o 
Pasárgada se desenvolva cada vez mais. “Assim 
poderei ter a chance de crescer também aqui 
dentro da Administração e na minha profissão”.  
 

 Economizando água 
 
Limpeza do Aquário e conservação da piscina 
Quando for limpar o aquário, aproveite a água 
para regar as plantas. Por estar enriquecida 
com nitrogênio e 
fósforo, ela faz muito 
bem para as plantas.  
 
No caso das piscinas, se 
em sua casa ela for de 
tamanho médio exposto ao sol e à ação do 
vento, você perde aproximadamente 3.785 
litros de água por mês por evaporação. Com 
uma cobertura (encerado, material plástico), a 
perda é reduzida em 90%! 
 

 


