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Atualização de dados 
 

Para que possamos ter 
um processo de 
comunicação eficiente 
que permita a todos o 
acesso às informações 
sobre as ações realizadas 
pela Aspas, solicitamos 
aos proprietários para 

que mantenham sempre os seus dados 
cadastrais (e-mails, telefones, endereços de 
correspondência) atualizados junto à Aspas.  
 
Assim, envie por e-mail ou compareça à sede da 
Associação para atualizar seus dados pessoais e 
de seus dependentes. Agradecemos a 
colaboração. 
 

Barulho provocado por cães 
 
A Aspas tem recebido diversas reclamações 
sobre o barulho provocado por cães. Por isso, 
solicitamos a cooperação de todos para que 
acompanhem e verifiquem se seu animal de 
estimação tem incomodado os vizinhos com 
latidos, especialmente à noite. 
 
Neste caso é preciso pensar em formas de 
solucionar o problema para que não se agrave. 
Certamente algo está chamando a atenção de 
seu cachorro, como um outro animal por perto, 
ou mesmo um incômodo por falta de comida, 
água etc. Educar os animais é obrigação dos 

donos. Pense na 
possibilidade de adestrá-los 
e repreendê-los para evitar 
as famosas “cantorias” 
noturnas, ou mesmo em 
utilizar coleiras antilatidos. 

 

De olho nos vazamentos 
 

O período de estiagem começou. Nesta 
época do ano, é preciso ficar 
ainda mais atento para evitar 
o desperdício de água.  
Assim, verifique se existe 
algum vazamento na rede 
hidráulica de sua residência 
como, por exemplo, em 
torneiras de jardins e descargas. 
 
Torneira gotejando significa desperdício. 
Com ela aberta normalmente, você gasta de 
12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar 
pingando, são desperdiçados 46 litros por 
dia. Fique de olho! 
 

Festas e comemorações 
 
Não se esqueça, ao programar uma festa 
em sua casa, entregue na portaria uma lista 
com os nomes de seus convidados. Isto 
evitará que o vigilante tenha que ligar várias 
vezes para sua residência sempre que um 
convidado chegar e agilizará a entrada do 
visitante, sem causar o constrangimento de 
fazê-lo esperar por muito tempo.  
E lembre-se, pela Lei Estadual do Silêncio e 
pelo Regimento Interno do Pasárgada é 
vedado som alto após às 22h. 
 

Para sua segurança 
Ao chegar na portaria, desligue os faróis, 
acenda a luz interna e abra a janela de seu 
carro para que o vigilante possa identificá-
lo. Esta medida contribui para sua 
segurança possibilitando a identificação 
pessoas estranhas no interior de seu 
veículo. 

 


