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Entrega e separação de 
correspondências no Pasárgada 
 
Alertamos mais uma 
vez para que, ao 
fornecer o endereço 
de correspondência, 
não se esqueça de 
destacar o nome 
PASÁRGADA. Os funcionários dos Correios têm 
constantemente nos informado sobre problemas de 
entregas de correspondências em locais divergentes, 
ocorridos pela falta desta especificação nos endereços. 
Segundo os Correios, algumas ruas, avenidas ou alamedas 
possuem homônimas, assim é imprescindível destacar no 
endereço o nome do loteamento para evitar o extravio de 
cartas, documentos e encomendas. 
 

Escaninho – providencie o seu 
Como os Correios não entram no loteamento para 
proceder a distribuição das correspondências nas casas, 
sustentado pelas portarias 567, de 29/12/2011 e 311, de 
18/12/1998, ambas do Ministério das Comunicações, 
mais este serviço foi incorporado pela Aspas. Ao receber 
as correspondências, a equipe da Administração realiza 
um criterioso trabalho de separação de cada uma delas 
nos escaninhos, que são utilizados para facilitar a 
distribuição e proporcionar maior segurança na entrega 
das correspondências. Além disso, eles possibilitam que 
o morador tenha acesso às suas cartas no horário que 
lhe for mais conveniente.  
 

Para sua comodidade e segurança, solicitamos que, caso 
ainda não possua o escaninho, entre em contato com a 
Aspas para adquirir o seu, lembrando que, as 
correspondências de quem não possui este 
compartimento ficam à disposição do morador na 
Administração somente no horário de expediente da 
Aspas.  
 

Aspas estará fechada neste sábado 
 

Lembramos que, devido à festa de Confraternização de 
Natal dos funcionários, a Aspas estará fechada neste 
sábado, dia 14 de dezembro, voltando às suas atividades 
normalmente na segunda-feira, dia 16. 

Conheça nossos funcionários 
 

 “Não tenho muito estudo, mas tenho 
experiência em diversos serviços, 
principalmente em 
manutenção de jardins, 
limpeza e obras. 
Trabalho com isso há 
mais de 15 anos na 
região", é o que conta 
Nivaldo Laurenço 
Barboza, que ocupa a 
função de serviços 
gerais na Aspas há dois meses.   
 

Ele começou a prestar serviços como 
jardineiro para moradores no Pasárgada em 
2011 e disse que ficou feliz em ter a 
oportunidade de fazer parte da equipe da 
Aspas. "Todo mundo aqui já me conhecia e 
foi muito bom quando me chamaram para 
trabalhar registrado na Associação. Gosto do 
que faço, de mexer com plantas, fazer 
limpeza em mato, trabalhar com obra. Faço 
tudo isso com muito prazer". 

De olho na segurança 
Pedimos a atenção de todos novamente para 
as seguintes dicas de segurança: 
 

1- Ao chegar à portaria durante o dia 
identifique-se ao vigilante/porteiro e à noite 
desligue os faróis, abra o vidro do carro e 
ligue a luz interna. 
2- Ao perceber pessoas estranhas dentro do 
Pasárgada ou na estrada de acesso, 
comunique imediatamente a portaria; 
3- Ao viajar, informe ao chefe da segurança 
da Aspas para que mantenha atenção 
redobrada em sua residência; 
4- Nas festas de fim de ano, envie com 
antecedência para a portaria a lista de seus 
convidados. 
5- Ligue 24 horas:   Portaria A:  3547-7000 - 
88647657 - Portaria B:  35477655 - 88648520. 

  


