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Atividades de manutenção  
 

No ano passado, a Aspas 
definiu um plano de ação 
para as atividades de  
manutenção do Pasárgada, 
visando organizar melhor o 
trabalho da equipe de 
campo e permitir que a 
conservação das vias e áreas 

públicas seja realizada constantemente em todo 
o loteamento. Lembramos que, para isso, o 
Pasárgada  foi dividido em três áreas e para 
cada uma delas foi destinado um dia da semana 
para a realização de trabalhos, como roçada, 
rastelamento, pintura de meiofio e reparo na 
via  (tapa–buraco), conforme divisão abaixo:  
 

1- Área Azul  - englobando as Alamedas Estrela 
da Vida Inteira, Estrela da Manhã, Horizontes, 
Plenitude e Amigo do Rei; (Segunda–feira) 
2- Área Verde – Alamedas Poesia, Flores, 
Silêncio,  Sonhos, Encantado, Alegria e Sol; 
(Quarta-feira) 
3- Área Amarela – Avenida Manoel Bandeira e 
as Alamedas Madrigais, Aurora, Luar, Versos, 
Ternura, Vida e Felicidade. (Sexta-feira) 
 

Caso necessite de manutenção em sua rua, 
solicite o agendamento junto à Aspas, 
observando a divisão apresentada acima. Nas 3ª 
e 5ª feiras são ainda alocados dois funcionários 
para as manutenções da Estrada de Acesso e 
das praças.  
 

Ponte da portaria B 
A ponte da portaria B será interditada 
completamente neste sábado e domingo (11 e 
12/01) para realização de serviços de 
recuperação deste acesso. A passagem normal 
pelo local somente será liberada na segunda-
feira, dia 13 de janeiro. 

Conheça nossos funcionários 
 

Na primeira edição do Aspas 
Informa de 2014, vamos 
conhecer um pouco mais 
sobre o superintendente 
Administrativo e Financeiro 
da Aspas, Reiler Márcio 
Pereira. 
 

Formado em Matemática, 
ele foi oficial do exército 
durante quase 10 anos e trabalha com 
administração de condomínios há muitos anos. 
Reiler é responsável pela coordenação das 
equipes administrativas, serviços gerais e 
vigilância. Além disso, é ele quem encaminha a 
resolução das demandas diárias dos 
proprietários, prestadores de serviços, 
empregados e fornecedores.  
 

Outras funções do nosso superintendente 

administrativo: 
- Acompanhamento do trabalho da Pacto 
fornecendo à Administradora dados sobre as 
atividades e relatórios financeiros; 
- Relacionamento com Órgãos Públicos; 
- Participação em audiências judiciais para 
acompanhamento de processos em andamento 
- Integração com o supervisor de segurança; 
- Controle da inadimplência; 

- Coordenação dos serviços de infraestrutura. 
 

ATENÇÃO: No período de 13 de janeiro a 01 
de fevereiro, Reiler estará em férias. Caso 
tenha alguma demanda de serviços 
prestados pela Aspas, entre em contato com 
Ítalo e Natália pelo telefone: 3547- 7001 

 

  
 
 

 

LEMBRETE: A Coleta Seletiva é realizada 

todas as terças-feiras. Coloque os resíduos 
(plásticos, metais, vidros etc.) bem cedo, pois 
o recolhimento começa a partir das 8h. 
 

 


