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Não perca neste domingo:  
Dia das Crianças com Halloween  
Enfeite sua casa e receba a meninada! 

 
Aproveitando o Dia das Bruxas 
(31/10), vamos fazer uma 
programação especial neste 
domingo, dia 03 de novembro, para 
comemorar também o Dia das 
Crianças. A meninada deverá se 
encontrar às 15h, na Alameda do 

Silêncio, s/nº onde poderá se divertir nos brinquedos 
instalados no local (cama elástica e escorregador inflável), 
e participar de duas oficinas: uma de artesanato com 
materiais recicláveis e outra de customização e 
maquiagem.  
 

Por volta das 18h, as crianças percorrerão o Pasárgada e 
visitarão as casas. Quem quiser participar com a 
distribuição de guloseimas para a garotada, deve fazer a 
inscrição de sua residência na Aspas ou na portaria do 
Pasárgada, fornecendo o endereço completo. Assim 
ganhará uma fita que deverá ser colocada na porta, 
portão ou outro local visível do lado de fora da casa. A 
inscrição pode ser enviada também para o e-mail 
aspas@pasargada.etc.br, depois basta pegar a fita na 
portaria. Mais informações no site do Pasárgada: 
www.pasargada.etc.br 
 

Uso de lixeiras 
 

Solicitamos a atenção de quem ainda 
não possui lixeira em frente à sua 
residência, que providencie a 
instalação deste equipamento. A 
Aspas tem recebido reclamações de 
lixo espalhado pelas vias públicas devido à falta de 
utilização de lixeiras por alguns moradores. Os sacos de 
lixo depositados no chão ficam sujeitos à ação de animais 
domésticos e silvestres, que acabam violando as 
embalagens e espalhando os resíduos pelas ruas. Além 
disso, algumas pessoas acabam utilizando a lixeira do 
vizinho, o que vem causando incômodo aos donos do 
equipamento.  Contamos com sua colaboração! 

Conheça nossos funcionários 
 

O vigilante Rodrigo Marcelo de Oliveira 
entrou para a equipe 
de segurança do 
Pasárgada há quatro 
meses, mas sua 
experiência nesta área 
é grande. Com 12 anos 
de profissão, ele fez 
parte das equipes de 
vigilância em outros 
condomínios como: 
Vila Castela, Vale dos 
Cristais e Veredas das 

Geraes. “Tenho todos os cursos relacionados 
à segurança patrimonial e aqui no Pasárgada 
passei ainda por um treinamento sobre o 
atendimento na portaria. Acredito que estou 
contribuindo com o trabalho realizado por 
nossa equipe”, diz o vigilante. 
 

Marcelo avalia que a construção da nova 
portaria será determinante para aprimorar o 
trabalho de segurança no Pasárgada. “Vai 
facilitar muito para que nossa atuação seja 
aperfeiçoada”. Ele espera que com o 
desenvolvimento do condomínio tenha novas 
oportunidades de crescimento profissional. 
“A gente sempre busca melhorar em nossa 
profissão e confio que vou conseguir isso aqui 
também”. 
 

Feriado de Finados 
 

Devido ao feriado de Finados, 
neste sábado dia 02 de 
novembro, o escritório da Aspas 
estará fechado, retornando normalmente suas 
atividades na segunda feira, dia 04/11. 
Lembramos que, caso tenha necessidade de 
algum suporte relacionado à segurança, você 
pode ligar 24 horas para os telefones:  
- Portaria A:  3547-7000 – 88647657 
- Portaria B:  35477655 – 88648520 
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