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Facilite sua vida: programe o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta bancária. 
 

 

 
Latidos em excesso 
A Aspas tem recebido 
reclamações sobre cães que 
latem em excesso, 
especialmente à noite, tirando o 
sossêgo e incomodando os vizinhos. A Associação 
está mapeando os locais onde este problema tem 
sido constante para buscar uma solução e orientar 
os proprietários dos animais para as  providências 
necessárias.  
 

Com isso, solicitamos que reclamações sobre 
barulho de latidos sejam feitas diretamente no 
telefone da portaria (3547-7000). 
 

Caso perceba que seu cão está incomodado os 
vizinhos com latidos em excesso, procure formas de 
solucionar o problema. Algumas dicas: 
- Verifique se algo está chamando a atenção de seu 
cachorro, como outro animal por perto. 
- Confira se foram colocadas comida e água 
suficientes e se o cão está em local aquecido 
durante a noite. 
- Procure exercitar o animal diariamente com 
passeios e brincadeiras para que no período 
noturno ele fique mais calmo. 
 

Lembre-se, educar os animais é obrigação dos 
donos. Pense na possibilidade de adestrá-los e 
repreendê-los para evitar as famosas “cantorias” 
noturnas, ou ainda em utilizar coleiras antilatidos. 

Assembleias – dia 19 de julho 
 

As Assembleias Geral Ordinária e Geral Extraordinária 
da Aspas, que aconteceriam no dia 28 de junho, e 
foram adiadas devido ao jogo do Brasil, foram 
remarcadas para o dia 19 de julho. Confira a pauta: 
 

1- AGO: Criação do fundo para rescisões de contrato 
de trabalho; - 9h (1ª chamada) e 9h10( 2ª chamada) 
2- AGE: convalidação da ata de eleição da diretoria, 
apresentação dos trabalhos da Comissão de 
Inadimplência e da Comissão que debateu possíveis 
soluções para o calçamento interno do Pasárgada. - 
10h (1ª chamada ) e 10h10 (2ª chamada). Participe! 

 
 

Não solte fogos de artifício  

Sexta feira, dia 04 de julho, o Brasil jogará contra a 
Colombia na Copa. Reforçamos o pedido para que 
todos colaborem e não soltem fogos de artifício e 
bombas dentro do Pasárgada. Este tipo de atitude 
agride a fauna, fazendo com que os  animais 
silvestres fujam em desespero. Além disso, 
estamos em época de seca, momento propício 
para incêndios florestais, que podem ser causados 
por fagulhas desses rojões.  
 
 

Funcionamento dos serviços   
Devido ao jogo do BRASIL,  nesta sexta, o escritório 
da Aspas funcionará até às 12h. A van e os ônibus 
da linha 3938 funcionarão com o horário de 
sábado.  
 

Respeito aos funcionários 
Um condomínio vive de pessoas e os funcionários são 
o pilar que faz com que tudo permaneça 
transcorrendo corretamente. Investir neles é uma 
forma de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar 
de todos. A diretoria da Aspas tem buscado sempre 
valorizá-los, não só com remuneração justa, como 
também oferecendo um ambiente de trabalho 
saudável e oportunidades de formação profissional, 
com os treinamentos proporcionados. Nesta relação, 
o morador também precisa fazer sua parte e tratar 
com respeito nossa equipe, em especial, os da 
Segurança (vigilantes e porteiros), acatando suas 
orientações e colaborando com o trabalho realizado 
por eles. Contamos com a atenção de todos! 

 
 

 


