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Débito 
automático 
 
Com a correria do dia a 
dia, muitas vezes nos 
esquecemos de alguns compromissos. Para 
facilitar sua vida, é possível programar o 
pagamento da mensalidade da Aspas por meio 
de débito automático, uma forma prática, 
rápida e segura de pagar suas contas. Basta 
fornecer à Administração  seu nome completo, 
CPF, agência e conta em que o débito será 
efetuado. Usufrua de mais esta comodidade e 
evite o aborrecimento do pagamento com 
multas, além de outros transtornos! 

 

Atualização de 
dados 
 
Com o avanço da 

tecnologia, a comunicação da Aspas tem 
utilizado cada vez mais os meios eletrônicos 
para transmitir as informações necessárias a 
todos os proprietários e moradores do 
Pasárgada. Para garantir o seu acesso à estas 
informações, é essencial que você mantenha 
seus dados cadastrais (e-mails, telefones, 
endereços de correspondência) atualizados 
junto à Aspas. Somente desta forma podemos 
fazer com que os comunicados, informativos e 
correspondências enviadas pela Associação 
cheguem até você. 
 
Assim, envie seus dados para o e-mail 
aspas@pasargada.etc.br ou compareça à sede 
da Associação para atualizar seu cadastro 
pessoal e de seus dependentes. Agradecemos a 
colaboração! 
 

 

Site do Pasárgada 
  
Faça também seu cadastro na área restrita 
ao associado no novo site do Pasárgada. 
Neste espaço, você terá acesso a vários 
benefícios como: 
- Impressão de 2ª via de boletos; 
-  Solicitação de serviços e informações por 
meio de requerimentos; 
- Acesso a comunicados, informativos e atas 
de assembleias; 
- Possibilidade de anúncio de produtos para 
venda ou troca em uma área de 
classificados exclusiva aos moradores; 
- Participação no Construção Solidária, 
podendo trocar ou doar produtos que 
sobraram de construções e reformas em sua 
propriedade.  

 
Não deixe de fazer parte da nossa rede. 
Cadastre-se! www.pasargada.etc.br 
 
Acompanhe também as 
notícias pelo Facebook 
Condomínio Pasárgada Aspas 
 

 
Para sua segurança 
Diante de qualquer fato estranho ligue para 
a portaria e comunique a vigilância do 
Pasárgada. Telefone – 3547-7000 
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