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O calçamento do Pasárgada vem ga-
nhando muito em qualidade com a 
instalação do piso intertravado. As 
obras estão sendo realizadas conforme 
o planejamento, mas os imprevistos 
acontecem. Na atual fase, a de implan-
tação do piso na Alameda da Poesia, 
houve um uso intensivo do trator para 
transportar material até trechos de di-
fícil acesso. Com isso, a coleta do lixo 
verde ficou comprometida e se agra-
vou quando o trator teve que ir para 
a oficina, por um problema mecânico. 
Lamentamos o transtorno e estamos 
empenhados para que o recolhimento 
do lixo verde seja regularizado.
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O time de funcionários do Pa-
sárgada conta com a sólida 
experiência do Charles Rodri-
go dos Santos, que já atua na 
área de segurança há 13 anos. 
Formado em Administração de 
empresas com ênfase em Lo-
gística, Charles é casado, tem 
38 anos, e antes de integrar a 
equipe de segurança do Pasár-
gada, trabalhou no Condomí-
nio Morro do Chapéu. Foi lá 
que conheceu alguns de seus 
atuais colegas, Elton, Eder, Jair 
e o diretor de Segurança, Fer-
nando Farjado Pires.
Nos dias de folga, Charles gosta 
de correr, se aventurando nas 
pistas, e também de passear 
com os filhos Diego e Igor.
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Quer conhecer outras belas flores do-
Pasárgada? No jardim da nossa asso-
ciada Debora Levit há cada flor mais 
bonita do que a outra! Debora nos 
enviou estas lindas espécies, cultivadas 
em sua casa. Confira!
Mande sua FLOR DE CASA para o 
email  comunicacao@pasargada.etc.br 
ou para a nossa página, no Facebook: 
www.facebook.com/condominiopa-
sargada.aspas

FL R DE CASA

BOA VIZINHANÇA INTERTRAVADO

Temos investido em várias ações para 
incrementar a segurança do Pasárga-
da. Como nosso condomínio é grande 
e possui áreas mais isoladas e vulne-
ráveis, os cães têm reforçado a vigi-
lância nesses locais.

É uma alegria quando os associados 
respondem prontamente às nossas 
campanhas de conscientização am-
biental. Depois de ler o ASPAS IN-
FORMA da semana passada, quando 
sinalizamos sobre um lote da Rua 
Madrigais, com sobras de construção 
e acúmulo de materiais, o associado 
Uilton Rocha nos escreveu: “Concordo 
integralmente com vocês e informo que 
nesse caso a responsabilidade é toda mi-
nha e não do proprietário do lote. Por isso, 
vou tomar as providências para limpar o 
terreno e dar destino aos materiais e en-
tulhos. Parabéns pela administração que 
realizam na ASPAS e pelo Boletim In-
formativo que, semanalmente, de forma 
simples e objetiva, traz as informações 
sobre a nossa comunidade”.

SEGURANÇA

NEGOCIAÇÕES
Informamos que a nova As-
sembleia Geral Extraordiná-
ria acontecerá no sábado, 27 
de agosto. Em virtude da nova 
data da assembleia e do suces-
so das negociações das taxas 
atrasadas, estamos estendendo 
o prazo até o dia 24 de agos-
to. Procure a ASPAS e negocie 
seus débitos. Quando todos 
mantêm em dia o pagamento 
do condomínio, o Pasárgada só 
tem a ganhar!


