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Manutenção no Pasárgada 

 

A Aspas iniciou neste mês 
de julho um plano de ação 
na manutenção do 
Pasárgada. Para que as 
atividades da equipe de 
campo possam ser mais 
bem organizadas e 

realizadas com frequência, o condomínio  foi 
divido em três áreas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada área será destinado um dia da 
semana, quando quatro funcionários realizarão 
manutenções, como roçada, rastelamento, 
pintura de meiofio e reparo na via  (tapa –
buraco), conforme divisão abaixo: 
 
 
 
 
Nas 3ª e 5ª feiras serão ainda alocados dois 
funcionários para as manutenções na Estrada de 
Acesso e praças, dentre outras atividades não 
previstas neste cronograma. Observando que, 
no caso de uma ação emergencial em outras 
áreas, estes funcionários da manutenção, 
poderão ser deslocados para a solução de 
outras demandas, como ocorreu esta semana, 
quando dois deles ficaram encarregados pela 
trituração dos resíduos verdes e organização do 
material produzido para a compostagem. Por 
este motivo não foi feito o recolhimento do 
resíduo verde dentro do Pasárgada. Este serviço 
será retomado normalmente na próxima 
semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conheça nossos funcionários 
 

Para que todos possam ter a oportunidade de 
conhecer a equipe da Aspas, em cada edição 
deste informativo teremos a coluna Conheça 
nossos funcionários, para apresentar um pouco 
do trabalho de cada um deles no Pasárgada. 
Você saberá quais as 
funções são de 
responsabilidade de cada 
um para acioná-los de 
forma adequada às suas 
necessidades. 
 

Nesta primeira edição 
vamos conhecer um 
pouco mais sobre o auxiliar de serviços gerais 
José Sebastião de Souza Santos, o Tião, que há 
quatro anos faz parte da equipe da Aspas. 
 

Ele é responsável pela operação da roçadeira 
nas atividades de manutenção no Pasárgada. 
 
Pai de três meninas (Dalila, Daniela e Daiane), 
Sebastião se diz feliz em atuar no condomínio. 
“É bom demais trabalhar aqui. É um lugar 
sossegado, as pessoas tratam bem a gente, 
gosto muito do que faço”. 
  
 

 

Lembre-se: Nossa vigilância é 24 horas. Em 
caso de necessidade ligue para a portaria no 
número 3547-7000 e solicite a presença de 
um profissional da nossa equipe.  
 

1- Área Azul  - que engloba as Alamedas Estrela da 
Vida Inteira, Estrela da Manhã, Horizontes, 
Plenitude e Amigo do Rei; 
2- Área Verde – Alamedas Poesia, Flores, Silêncio,  
Sonhos, Encantado, Alegria e Sol; 
3- Área Amarela – Avenida Manoel Bandeira e as 
Alamedas Madrigais, Aurora, Luar, Versos, Ternura, 
Vida e Felicidade. 

 

Período de seca 
 

Para evitar problemas de falta d’água, 
solicitamos a todos que liguem os 
equipamentos de irrigação somente no 
encanamento que vem da caixa d’água e que 
o utilizem com moderação, principalmente 
na época de seca. O melhor horário de 
irrigação é de 18h às 22h, ou seja, depois que 
o sol se por. 

1- Área Azul – segunda–feira; 
2- Área Verde – quarta-feira; 
3- Área Amarela – sexta-feira; 
 


