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COMUNICADOS  
 

 
Aquisição de escaninhos 

 
  

O uso de escaninhos para correspondências foi adotado há alguns anos em 
Pasárgada. Com ele, o morador tem acesso às suas correspondências no horário 
que lhe for mais conveniente. 
 
Conforme comunicado anteriormente, a partir do mês março, as 
correspondências de quem não possui o escaninho ficarão à disposição na 
Administração, mas sua retirada ficará condicionada ao horário de expediente da 
Aspas. 
 
Solicitamos a quem ainda não possui o escaninho, que entre em contato com a 
Aspas até o final do mês de fevereiro para adquirir o seu, no valor de R$ 56,00. 
 
Vantagens do escaninho 
 
A utilização dos escaninhos foi adotada devido à dificuldade em acomodar no 
espaço da portaria, que é pequeno, o grande volume de correspondências 
recebidas diariamente no Pasárgada. Além disso, acrescentar aos porteiros mais 
uma atribuição (a de distribuir correspondências), seria uma forma de desviar o 
foco da atuação destes funcionários, que é garantir a segurança no controle de 
acesso ao condomínio. Em determinados horários, o volume de carros que 
passam pela portaria também não permite um atendimento adequado e ágil na 
entrega das correspondências 
 
Assim, o escaninho possibilita uma individualização e liberdade ao condômino 
em retirar suas correspondências no horário que desejar, em um local seguro e 
monitorado por câmeras. 
  
Informamos ainda que os Correios não fazem a entrega diretamente ao 
destinatário, conforme explicação no ofício em que a instituição responde a 
questionamento da Aspas:  
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Expansão da mineração 
 

Confira no site do Pasárgada, na área de Meio Ambiente as últimas informações 
sobre a reunião realizada com o Ministério Público para tratar da expansão da 
mineração. 
 
Acesse: http://www.pasargada.etc.br/2009/noticiasDetalhe.asp?id=406 
 
 

 
Atenciosamente 

 

Diretoria da Aspas 

Caro Cliente  

Em atenção a sua solicitação 14013877, informamos que, o artigo 6º da Portaria 
311/1998 do Ministério das Comunicações dispõe sobre os Serviços Postais:  

"Art. 6º A distribuição postal dos objetos endereçados a edifício residencial com 
mais de um pavimento, centro comercial, repartições públicas, hotel, pensão, 
quartel, hospital, asilo, prisão, escritório, empresa ou companhia comercial ou 
industrial, embaixada, legação, consulado, associações, estabelecimentos de 
ensino, estabelecimento religioso, estabelecimento bancário ou qualquer outra 
coletividade, será feita por meio de uma caixa receptora única de 
correspondências, instalada na área de acesso à edificação ou do porteiro, 
administrador, zelador ou pessoa destacada para esse fim.''  
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