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Facilite sua vida: programe o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta bancária. 
 

 
Novo sistema de identificação 
 
 

A Aspas está começando o processo de 
implantação de um novo sistema de segurança no 
Pasárgada, pelo qual a identificação será, 
futuramente, feita por meio eletrônico. Para isso, 

na próxima segunda-
feira, dia 25 de 
agosto, será iniciado o 
recadastramento de 
todos os moradores, 
proprietários e seus 
dependentes.  
 

Este procedimento é 
muito importante 
para a regularização e 

atualização das informações, que irão alimentar o 
novo programa de controle de acesso, visando 
agilizar a entrada de moradores e prestadores de 
serviços, evitando as anotações manuais que são 
feitas pela equipe de segurança. 
 

Neste novo sistema, as informações ficarão 
armazenadas em banco de dados e toda vez que a 
pessoa entrar no Pasárgada este acesso ficará 
registrado eletronicamente no programa. 
 

Em um primeiro momento foi feito o cadastro dos 
funcionários da Aspas. Agora chegou a vez de 
registrar todos os proprietários e seus 
dependentes. A atualização do cadastro será feita 
na Aspas e para isso é necessário apenas 
apresentar o documento de identidade. 
 

Para atender àqueles que têm dificuldades de 
comparecer durante a semana, no sábado, dia 30 
de agosto, de 8 às 17 horas será feito um grande 
mutirão de recadastramento. Neste dia, a equipe 
da administração estará à disposição, 
exclusivamente, para este fim. Não deixe de 
comparecer, pois esta ação será fundamental 
para facilitar sua entrada e garantir um maior 
controle e segurança no acesso ao Pasárgada. 

Perigos do período de seca 
 

Estamos enfrentando um grande período de seca 
na região sudeste. Para evitar não só problemas de 
falta d’água, como também a propagação de 
incêndios florestais, é preciso que todos colaborem 
e tomem algumas medidas preventivas como: 
 

- Orientar seus funcionários para não queimar 
lenhas ou fazer fogueiras em seu terreno neste 
período, pois com a vegetação muito seca, as 
chamas podem facilmente se propagar para os 
lotes vizinhos e atingir as áreas de matas. Caso 
perceba alguém fazendo isto, avise imediatamente 
a Aspas pelos números 3547-7001 (de 8 às 17h, de 
segunda a sexta) ou na portaria - 3547-7000 (24h). 
 

- Os equipamentos de irrigação somente devem ser 
ligados no encanamento que vem da caixa d’água e 
utilizados com moderação, principalmente nesta 
época de seca. O melhor horário de irrigação é de 
18h às 22h, ou seja, depois que o sol se por. 

 

 

 


