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Para garantir a sua segurança 
A Aspas vem intensificando os esforços para garantir a 
tranquilidade e segurança dos moradores de Pasárgada. 
Entre as diversas ações implantadas, esta semana a equipe 

de campo fez o 
cercamento de toda a 
área ao lado da portaria 
B, de forma a assegurar 
que ninguém passe por 
este acesso sem ser 
identificado. 
 

A associação está trabalhando para trazer melhorias e 
agilizar ainda mais o processo de identificação, prova disso 
é o novo sistema que começou a ser implantado, no qual a 
a identificação será feita totalmente por meio eletrônico. 
Porém, a eficiência das medidas de segurança não 
dependem somente do trabalho da equipe da Aspas, é 
preciso que os moradores também façam sua parte.  
 

Como você pode ajudar? 
- Cooperando com o processo de controle e identificação 
nas portarias, que é de extrema importância. Como a 
violência nas grandes cidades só aumenta, as pessoas 
podem ser rendidas e obrigadas a ir até suas residências 
com assaltantes dentro dos carros. Assim, ao chegar, 
especialmente à noite,  abaixe o farol, ligue a luz interna e 
abra os vidros para que o vigilante possa identificá-lo e 
verificar se está tudo bem com você. Lembre-se: embora 
possa causar algum desconforto, este procedimento é para 
protegê-lo.  
- Se for viajar, não deixe de avisar a Aspas, para que seja 
mantida uma atenção maior à sua residência, durante as 
rondas que são realizadas 24h em todo o condomínio e na 
estrada de acesso.  
- Caso presencie qualquer atitude suspeita, avise 
imediatamente a Aspas para que a equipe de vigilância 
possa atuar em tempo e tomar as providências cabíveis. 

Aspas em ação  
Esta semana foi iniciada uma 
roçada em toda a extensão da 
estrada de acesso ao Pasárgada. 
Na próxima semana, a equipe de 
campo fará uma limpeza geral 
nas vias internas. 

Transferência do Título Eleitoral 
Desde de 2009, a Justiça Eleitoral disponibiliza ao 
cidadão uma ferramenta, o projeto Título Net, que 
permite além de outros serviços, iniciar pela Internet, 
requerimentos de transferência de domicílio eleitoral.  
 

Basta acessar o link: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servico
s/pre-atendimento-eleitoral-titulo-
net/titulo-net  
 

A Aspas pleiteou junto à Justiça Eleitoral a instalação de 
um plantão no Jardim Canadá para a transferência de 
títulos, o que deve ocorrer em junho.  
 

Qual a importância de transferir o título para Nova 
Lima? O voto é a força que a comunidade tem nas 
mãos para o atendimento aos seus pleitos. Se os 
eleitores do Pasárgada continuarem a votar em outras 
localidades, o poder de negociação para o atendimento 
às questões que nos afetam diretamente será 
diminuído. Esclarecimento: a transferência do título 
não colocará você em risco de ser convocado para 
trabalhar nas eleições. Esta tarefa é voluntária e pode 
ser recusada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Recolhimento de resíduos verdes 
Lembramos que a Aspas não está mais recolhendo o 
resíduo verde, fruto de podas e limpezas de lotes. O 
proprietário deverá contratar estes serviços por meio 
de terceiros. Nossa equipe continurá a realizar, sem 
custo nenhum para os associados, o recolhimento do 
resíduo verde fruto de rastelamento de jardins. Esta 
coleta deve ser agendada junto à Associação. 

 

PARA TER UMA SEGURANÇA EFICAZ EM PASÁRGADA É PRECISO A SUA COOPERAÇÃO, LEVANDO INFORMAÇÕES SOBRE 
SUSPEIÇÕES E SUGESTÕES. PARTICIPE! VOCÊ FAZ PARTE DA SEGURANÇA DESTA COMUNIDADE. 

 

  
 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 26 de maio, haverá missa, às 20h na 
Capela da residência do Sr. Luiz Martins, Avenida Manuel 
Bandeira, 720. Participe! 

 
 

Agradecimento especial 
Agradecemos a todos os moradores que, gentilmente, 
enviaram mensagens de apoio à equipe da Aspas após 
a divulgação no dia 15/05 do Comunicado “Respeito 
aos funcionários”. Certamente foi um grande incentivo 
para que nossa equipe continue melhorando seus 
serviços para atender bem a todos os associados. 
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