
Informativo da Associação dos Proprietários de Pasárgada 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13/09/2013 
 

 
Reunião Aberta  
Formulação do  Programa de Gestão  
 

Na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, 
às 19h30, na Alameda Estrela da Vida Inteira, 
70 será realizada a segunda reunião aberta da 
Comissão de Programa para discutir e formular 
um programa de gestão. O objetivo é a 
formação de uma chapa comprometida com 
esse programa discutido e definido pela 
comunidade para as eleições deste ano. 
Participe! 
 

Conheça nossos funcionários 
 

Ele está no Pasárgada desde 2001 e talvez sejam 
poucos os moradores e proprietários que não 
conheçam o nosso Supervisor de Segurança, Jair 
Pereira dos Santos. Responsável pela 
coordenação das equipes de segurança, Jair 
conhece bem o ofício e os 
desafios desta área. Ele já 
passou pelas funções de 
porteiro e vigilante antes 
de chegar ao cargo de 
supervisor. 
 

“Nosso maior desafio  é a 
estrutura e a construção 
da nova portaria será 
essencial para garantir a 
eficiência no controle do 
acesso. Outro ponto muito positivo foram as 
capacitações feitas com a equipe, que 
melhoraram muito a atuação dos nossos 
profissionais”, avalia o supervisor. 
 

Jair se sente em casa. “Já são 12 anos, uma vida! 
Conheço 90% dos moradores e prestadores de 
serviços. Quando entrei, o condomínio possuía 
apenas 75 moradores, hoje tem mais de 300. 
Quero acompanhar ainda por muito tempo o 
crescimento da Aspas e do Pasárgada, com mais 
melhorias implantadas por aqui”. 

Lenha e forragem para suas 
plantas 
 

A Aspas está disponibilizando gratuitamente lenha 
para lareiras e fogões 
a lenha, e também 
uma forragem de 
excelente qualidade 
para ser colocada em 
vasos, jardineiras, 
gramas, árvores 
frutíferas e nativas.  
 
A forragem obtida a partir da trituração dos 
resíduos verdes coletados no Pasárgada ajuda a 
manter a umidade do solo e, portanto, uma maior 
disponibilidade de água para as plantas, além de 
fornecer  matéria orgânica e nutrientes 
contribuindo com a melhoria dos solos e 
consequentemente com a vida das plantas nativas 
e plantadas. Para isso basta espalhar uma camada 
da forragem no entorno das plantas. 
 
Tanto a forragem como a lenha estão disponíveis 
aos associados da Aspas e encontram-se próximos 
à Portaria B. Quem optar em ir pegá-los 
pessoalmente é só comunicar na secretaria da 
Aspas ou na Portaria B.  
 
Quem necessitar de auxílio para carregar o 
material, basta solicitar um funcionário da Aspas. 
Leve uma pá e sacos para acondicionar a forragem. 
Se não tiver ferramenta, a Associação poderá 
disponibilizar.  
 
A Aspas fará ainda a entrega para quem não puder 
ir até o local. É só agendar na Secretaria, deixando 
previamente embalagens (sacos vazios de ração, 
linhagem etc).  
 
O que foi descartado como resíduo verde agora 
tem utilidade para você. Aproveite!   
 
 

 


