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Se você não teve tempo durante a semana de 
atualizar o seu cadastro na Aspas, aproveite: 
amanhã, sábado, dia 30/08, haverá um MUTIRÃO 
DE RECADASTRAMENTO, quando a equipe da 
administração estará de plantão, de 8h às 17h, 
para atendê-lo. Basta apresentar o documento de 
identidade, para atualizar seus dados. 
 

A atualização das informações de 
PROPRIETÁRIOS, MORADORES E SEUS 
DEPENDENTES tem como objetivo a implantação 
de um novo programa de identificação e controle 
de acesso no condomínio, para aprimorar a 
segurança e dar agilidade aos processos de 
liberação na portaria. Futuramente o sistema de 
identificação será totalmente informatizado e as 
informações ficarão armazenadas em banco de 
dados. Toda vez que uma pessoa entrar no 
Pasárgada, este acesso ficará gravado no 
programa. Sua participação é fundamental para 
garantir nossa segurança. Atualize seus dados! 
 

Procedimentos de identificação 
Até que o novo sistema seja implantado, pedimos 
a colaboração de todos com o trabalho da equipe 
de segurança.  Ao chegar, identifique-se ao 
vigilante/porteiro. À noite desligue os faróis, abra 
o vidro do carro e ligue a luz interna. Lembre-se: 
esta medida contribui para a segurança de todos 
e possibilita que os vigilantes possam identificar 
pessoas estranhas no interior de seu veículo e 
tomem as medidas necessárias para ajudá-lo 
neste momento. 
 
 

Evite o desperdício de água 
 

Especialmente nesta época do ano, quando as 
chuvas são escassas, é preciso ficar ainda mais 
atento e tomar algumas medidas para evitar o 
desperdício, entre elas, verificar se existem 
vazamentos em sua residência. Uma torneira mal 
fechada pode trazer muito prejuízo. Veja alguns 
exemplos de quanto uma torneira gasta pingando 
durante todo um dia: 

 

Teste para vazamentos: 
No vaso sanitário - jogue cinzas no fundo da 
privada. Se houver movimentação é sinal 
vazamento. 
No hidrômetro - quando a caixa d'água estiver 
cheia (já não vai haver barulho de caixa enchendo), 
feche todas as torneiras e desligue os aparelhos 
que usam água e deixe abertos os registros na 
parede. Anote o número que aparece no relógio. 
Após uma hora, confira novamente. Se o número 
mudar é porque há vazamento na casa. 
 
 

 

Poda do eucalipto 
Em decorrência de queda de galhos do eucalipto próximo à portaria A, será feita na próxima quarta-feira 
(3/09) uma poda de redução de copa nesta árvore com o objetivo de diminuir riscos de acidentes. A Aspas 
optou por podá-la ao invés de corte total para que a árvore seja mantida viva. Por medida de segurança, 
será necessário bloquear o trânsito em diversos intervalos de 10 a 15 minutos durante a operação de poda. 
Assim, programe sua saída na quarta-feira com antecedência para evitar transtornos. 


