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

 

 

 
Manutenção nas vias internas 

 

Conforme divulgado no Aspas 
Informa, em 10/01/2014, a 
Aspas fez um plano de ações 
para as atividades de 
manutenção, como roçada, 
rastelamento, pintura de 

meiofio e reparo na via (tapa–buraco), visando 
organizar o trabalho da equipe de campo e 
permitir que a conservação das vias e áreas 
públicas seja realizada constantemente em todo 
o loteamento. Para isso, o Pasárgada foi dividido 
em três áreas conforme divisão abaixo: 
1- Azul: Alamedas Estrela da Vida Inteira, Estrela da 
Manhã, Horizontes, Plenitude e Amigo do Rei; 
(Segunda–feira) 
2- Verde: Alamedas Poesia, Flores, Silêncio, Sonhos, 
Encantado, Alegria e Sol; (Quarta-feira) 
3- Amarela: Avenida Manoel Bandeira e as 
Alamedas Madrigais, Aurora, Luar, Versos, Ternura, 
Vida e Felicidade. (Sexta-feira) 
 

Em uma primeira etapa deste plano, foi 
realizado um trabalho de conservação em todo 
o Pasárgada voltado para a padronização visual 
do condomínio. Procurando deixar todas as vias 
com um aspecto uniforme, o que valoriza o 
patrimônio de todos e oferece uma aparência 
agradável a quem circula pelo loteamento. 
 

Na 2ª etapa, que já foi iniciada e pôde ser 
acompanhada por alguns moradores, as equipes 
estão trabalhando na restauração das vias e nas 
operações tapa-buracos, conforme cronograma 
pré-estabelecido. Esta restauração está sendo 
feita com o uso de uma máquina compactadora 
e de técnicas adequadas para que o problema 
das pedras que estão soltas seja resolvido. 
 

Conforme o planejamento da Aspas, este 
trabalho se estenderá a todas as vias onde 
houver necessidade de manutenção do 
calçamento. Caso necessite de reparos em sua 
rua, solicite o agendamento junto à Aspas.  

 

Arraial do Pasárgada será dia 26/07 

 

Nosso Arraial já tem data: será no dia 26 de julho. 
Para que a festança seja 
boa, precisamos de 
voluntários para ajudar 
na organização e 
produção deste evento. 
Quem puder colaborar, 

entre em contato com a Aspas pelo telefone 3547-
7001 ou pelo e-mail aspas@pasargada.etc.br .  
Desde já agradecemos o apoio!  
 
 

Procedimentos de segurança na 
portaria 
 

Para que o trabalho da equipe de 
segurança seja feito de forma 
adequada, solicitamos a 
colaboração de todos para os 
seguintes procedimentos: 
  Ao chegar identifique-se ao vigilante/porteiro. À a 
noite desligue os faróis, abra o vidro do carro e 
ligue a luz interna. Lembre-se: esta medida, 
mesmo que gere algum incômodo, 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. 
   Ao perceber qualquer pessoa estranha dentro do 
condomínio ou na estrada de acesso, comunique 
imediatamente a portaria; 
   Ao viajar, informe ao chefe da segurança do 
Pasárgada para que tome os cuidados devidos e 
mantenha a atenção redobrada na residência; 
   Não deixe que o seu convidado para festa fique 
esperando, envie com antecedência para a 
portaria a lista das pessoas que você está 
esperando em sua residência. 
   Números de telefones que você pode ligar 24 
horas:   Portaria A:  3547-7000 - 88647657   ou 
 portaria B:  35477655 - 88648520. 
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