
Neste mês de abril, os associados não 
pagarão duas taxas extras incorpora-
das ao condomínio, a do calçamento 
intertravado e a de honorários advo-
catícios. A Aspas tomou essa decisão 
considerando que o Pasárgada possui 
muitos autônomos que tiveram redu-
ção de renda com o isolamento social 
visando conter a pandemia do Covid-
19. Segundo a diretoria executiva, em 
relação ao intertravado, a suspensão 
temporária da taxa foi possível porque 

as obras do calçamento estão interrom-
pidas inicialmente até 20 de abril, o que 
também diminui o número de pessoas 
externas circulando pelo condomínio 
e o risco de contaminação para todos, 
moradores e empregados. Com isso, os 
associados não pagarão a taxa de calça-
mento de R$ 150 com vencimento em 
10.04, valor que volta a ser cobrado em 
10.05. Da mesma forma, a taxa de hono-
rários advocatícios não será cobrada em 
10.04, retornando em maio.
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COVID-19/
CUIDADOS
Além da questão financeira que 
vem impactando os associados, a 
Aspas também está atenta a ajustes 
que podem diminuir a dissemina-
ção do coronavírus. Desde o mês 
passado, tomou medidas que alte-
raram a rotina de funcionamento 
do condomínio, com o propósito 
de preservar seus funcionários 
e associados. Estamos seguindo 
as recomendações dos órgãos de 
saúde, que afirmam ser o isola-
mento social a melhor medida para 
conter essa pandemia. No entanto, 
algumas mudanças não dependem 
somente da Aspas, elas só funciona-
rão se houver o esforço de todos que 
querem o bem do Pasárgada. Sendo 
assim, a associação faz duas reco-
mendações aos moradores:
• Entendemos que manter a meni-

nada em isolamento social é um 
desafio. Porém, o parquinho do 
Pasárgada não deve ser usado por 
várias crianças ao mesmo tempo. 
É necessário que somente uma 
família use o local por vez, com 
seus próprios filhos, evitando o 
contato de crianças de diferen-
tes núcleos.

• Sugerimos que as construções 
dentro do condomínio sejam 
suspensas até a passagem da 
fase crítica da pandemia. Essa 
medida protege a saúde dos ope-
rários e dos associados, visto que 
os trabalhadores se deslocam de 
diferentes regiões, alguns divi-
dem o mesmo veículo, e não 
deveriam circular ou trabalhar 
no condomínio nessa fase crítica 
da pandemia.

• Não espalhe fake news sobre a 
pandemia. Antes de divulgar 
alguma informação, cheque a 
veracidade. Notícias falsas geram 
pânico, confundem e não contri-
buem em nada neste momento.

ENCOMENDAS 
PARADAS
Se você aguarda uma correspondên-
cia registrada, procure a portaria. As 
ecomendas estão se acumulando e só 
podem ser liberadas com a assinatura 
do destinatário.

Por outro lado, a solidariedade no 
Pasárgada não precisa mudar em 
nada. Somos um condomínio com 
uma forte rede de apoio entre vizi-
nhos, que tem funcionado muito bem 
nesses tempos de pandemia. Conheça 
propostas ou ações que estão com-
pondo essa corrente do bem:
• Informe-se sobre mobilização para 

oferta de cestas básicas a popula-
ções carentes – existe um grupo 
do Pasárgada já organizando essa 
ação, sob a liderança da associada 
Fernanda Pedrosa (99263-0308).

• Compras coletivas de máscaras e 
álcool em gel, dois itens importan-
tes para proteção contra o vírus, 
também estão sendo organizadas 
em grupos de whatsapp de mora-
dores do condomínio. 

• Procure, dentro de suas possibi-
lidades, ajudar aqueles que nos 

prestam serviços e estão impossibi-
litados de trabalhar neste momento. 
Profissionais como jardineiros, dia-
ristas, cabeleireiros, manicures e 
outros podem ser apoiados – um 
ajuda dois, que ajudam mais dois 
e assim a corrente vai se ampliando. 

• Demonstrações de afeto neste 
momento são sempre bem-vindas, 
respeitando, claro, o distancia-
mento social. A associada Renata 
Moore alegrou muitos vizinhos, 
doando mudas de mangueira. Ela 
anunciou pelo whatsapp em um 
grupo de moradores e disponibi-
lizou as mudas na porta de casa. A 
Vanessa Andrade ( foto) foi uma das 
que buscou seu presente. Um gesto 
que é cara do Pasárgada!


