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Assembleia acontece amanhã 
 

Amanhã, dia 31 de agosto de 2013 (sábado), às 
10h, será realizada uma Assembleia Geral 
Extraordinária da Aspas para debater sobre o 
financiamento da Portaria A e a definição do 
processo eleitoral para a diretoria da Associação. 
 

Local: Alameda do Silêncio – s/n 
Horário: 10h 
 
 

Pesquisa - Transporte por VAN 
 

A Aspas está realizando uma pesquisa de opinião 
para planejar melhor os horários das Vans do 
ponto de vista da eficiência e de melhores custos. 
 
Para participar, basta acessar o link: 
 

http://www.pasargada.etc.br/index.php/pesquisa 
e em apenas dois minutos preencher os dados 
sobre a utilização da Van e sobre eventuais 
demandas para utilização deste meio de 
transporte. 
 
Dê sua contribuição para que a Aspas possa 
melhorar os serviços de transporte. 
 

Economizando água 
 
Na lavanderia - Junte bastante roupa suja antes 
de ligar a máquina ou usar o tanque. Não lave 
uma peça por vez. No tanque, com a torneira 
aberta por 15 minutos, o gasto de água pode 
chegar a 279 litros. O melhor é deixar acumular 
roupa, colocar a água no 
tanque para ensaboar e 
manter a torneira fechada. 
E que tal aproveitar a água 
do enxague para lavar o 
quintal ou a área de 
serviço? Caso use lavadora de roupa, procure 
utilizá-la cheia e ligá-la no máximo três vezes por 
semana.  
 

Conheça 
nossos 
funcionários 
 

Leonardo de Oliveira 
Pereira tem 19 anos e 
trabalha há dois no 
meses no Pasárgada. 
Ele é auxiliar de 
serviço gerais e integra 
a equipe responsável 
pela manutenção, com 
atividades de capina, recolhimento de resíduos 
verdes, entre outras ações voltadas para a 
limpeza e conservação do condomínio. 
 
Em sua primeira experiência de trabalho em um 
condomínio, Leonardo diz estar satisfeito e espera 
ter a oportunidade de aprender novas funções 
para crescer profissionalmente. 
 

Aquisição de escaninhos 
  
O uso de escaninhos para correspondências 
foi adotado há alguns 
anos no Pasárgada. Com 
ele, o morador tem 
acesso às suas cartas no 
horário que lhe for mais 
conveniente. 
 
Lembramos que, as correspondências de 
quem não possui o escaninho ficam à 
disposição do morador na Administração, mas 
sua retirada está condicionada ao horário de 
expediente da Aspas. 
 
Para sua comodidade e segurança, 
solicitamos que, caso ainda não possua o 
escaninho, entre em contato com a Aspas 
para adquirir o seu. 
 

 

http://www.pasargada.etc.br/index.php/pesquisa

