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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 
Ao receber as correspondências, a equipe da 
Administração da Aspas 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.  
 

Ponte da portaria B 
 
Na semana passada, o diretor 
administrativo da Aspas, Manoel 
Ambrósio, esteve na Prefeitura de Nova 
Lima para cobrar uma posição sobre os trabalhos de 
reconstrução da ponte da portaria B. O prefeito Cassinho 
se comprometeu em resolver o problema que está 
impedindo o reinício das obras nos próximos dias. 
Estamos de olho... 

Festa de confraternização dos 
funcionários da Aspas 
 

Devido à festa de Confraternização de Natal 
dos funcionários, a Aspas estará fechada no 
dia 14 de dezembro (sábado). Pedimos a 
colaboração de todos para que encaminhem 
suas demandas à Associação até na sexta 
feira, dia 13.  
 

Conheça nossos funcionários 
 
 “Aprendi a trabalhar mais a memória e 
aumentar minha capacidade de guardar a 
fisionomia das pessoas”, 
essas são algumas das 
vantagens da função de 
vigilante apontadas por 
Wesley Moreira de 
Jesus, que ocupa este 
cargo no Pasárgada há 
quase um ano. “Tenho 
aprendido coisas novas 
aqui, pois é minha 
primeira experiência na 
área de segurança e tem 
sido muito positivo para 
meu aperfeiçoamento 
profissional”, completa. 
 

Ele diz que alguns dos maiores desafios em 
trabalhar no Pasárgada são lidar com a 
diversidade de temperamentos das pessoas e 
equilibrar bem as demandas da comunidade 
com o crescimento do loteamento.  “Na área 
de segurança precisamos ficar atentos a 
tudo”. 
 

Mas Wesley já está familiarizado com local e 
nos dias de folga, ele permanece no 
Pasárgada fazendo uma das coisas que mais 
gosta: lidar com jardinagem. “Gosto muito da 
natureza, de mexer com a terra, de plantar. 
Assim consegui trabalhos extras como 
jardineiro para moradores do condomínio. 
Isto me dá muito prazer”, conta.  

  


