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Nesta próxima semana será finaliza-
do o trecho da Alameda do Luar.
Na Alameda da Poesia, que é um tre-
cho relativamente longo, a obra se 
encontra na bifurcação com a Ala-
meda dos Sonhos. Na semana pas-
sada foi necessário fazer um desvio 
entre os números 988 e 1046, condu-
zindo o transito local para a Alameda 
dos Sonhos. Agradecemos a compre-
ensão de todos.

Dando prosseguimento ao projeto de 
implantação do suporte de segurança 
com os cães, os funcionários selecio-
nados começarão o treinamento in-
tensivo, a partir do dia 06 de maio, 
no Canil Sadonara, em Água Limpa.  
O curso a ser ministrado oferece co-
nhecimentos teóricos e práticos no 
manuseio de cães de guarda. 
O Supervisor de segurança, Elton, em 
nome de todos os vigilantes, agrade-
ceu à ASPAS pela inovação e supor-
te com os cães, ressaltando que este 
era um desejo antigo de todos e ain-
da complementou: “...nós vigilantes 
sempre atendemos aos chamados dos 
proprietários nas mais adversas situ-
ações, na maioria das vezes estas são 
tranquilas e fáceis de resolver, mas 

em alguns momentos pode haver 
um certo risco iminente ao vigilante, 
principalmente em averiguações no-
turnas, e é nessas horas que sempre 
sentimos a falta de uma maior pro-
teção para a segurança, porque se a 
situação é de risco para o morador, 
temos de averiguar, obviamente que 
com cautela, mas nunca temos poder 
de defesa; Quando fazemos o curso 
de vigilante os instrutores sempre 
nos alertam: “O VIGILANTE SÓ 
PODE DAR AOS PATRÕES A SE-
GURANÇA QUE LHE SOBRA”, é por 
isso que todos nós da segurança esta-
mos felizes e ansiosos com a chegada 
dos cães porque estaremos mais se-
guros. Com isso daremos mais segu-
rança aos moradores e seus patrimô-

Para promover uma maior integração 
e aproximação dos moradores com 
nossos funcionários, apresentaremos 
a cada nova edição deste informativo 
um de nossos colaboradores.
Hoje trazemos aqui nosso supervisor de 
segurança: Elton da Conceição Farias.
Com 33 anos, é casado há treze e se 
diz um pai orgulhoso de suas duas fi-
lhas, de 13 e 07 anos.
Elton possui uma experiência de 12 
anos na área de segurança. Começou 
a trabalhar no Pasárgada como por-
teiro em agosto de 2008 passando ao 
cargo de supervisor em julho de 2015.
É eloquente quando se diz valoriza-
do pelo trabalho que exerce e que se 

sente muito feliz em fazer parte do 
quadro de funcionários da ASPAS; 
acrescenta ainda que aqui há um 
grande diferencial no tratamento e 
relacionamento humano: “Sempre 
trabalhei em condomínios. O que me 
deixa mais satisfeito em trabalhar no 
Pasárgada é a humildade, a atenção, a 
preocupação e a proximidade em que 
os moradores e diretores tem com os 
funcionários. Nunca tive esse tipo de 
tratamento nos outros lugares onde 
trabalhei.” 
Agradecemos a você Elton, pela sua 
dedicação e presteza em nos atender 
sempre com um sorriso estampado na 
face. 

VENHA CONVERSAR E  
NEGOCIAR COM A ASPAS

A campanha de negociação com 
os Moradores que se encontram 
em atraso com a contribuição 
mensal para a Aspas prossegue.
Agradecemos a todos que acerta-
ram suas contribuições e vieram 
agregar novos valores pessoais e 
econômicos à nossa empreitada 
de vida coletiva, dizendo a cada 
um que sua participação possibi-
litará maiores melhorias em infra-
estrutura, segurança, integração 
da comunidade em eventos, meio 
ambiente, podendo, num futuro 
próximo, contribuir para a redu-
ção do valor das mensalidades.
A vocês nosso MUITO OBRIGA-
DO pela participação.
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nios, estamos cientes das limitações 
de nossa infraestrutura, mas nossa 
vontade é maior e faremos de tudo 
para esse projeto dar certo”.

Alameda da Poesia

Elton - Supervisor da segurança


