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Sábado tem Assembleia 
Neste sábado, dia 24 de outubro, você tem um 
importante compromisso: a Assembleia Geral Ordinária 
para a eleição da Diretoria Executiva da Aspas e do 
Conselho Fiscal para o biênio 2016/2017. Não deixe de 
comparecer e ajudar a aprimorar as ações e a atuação da 
Aspas, de forma a atender aos interesses dos associados. 
Esperamos por você! 
 

Conservação do Parquinho 
Em março de 2014, foi 
inaugurado o “Parquinho do 
Riachinho”, na Ponte da Mata, 
uma área agradável com 
sombra e água nas 
proximidades, para que as 
crianças possam brincar e 
fazer novas amizades dentro 
do condomínio.  
 

Porém a equipe a Aspas tem 
percebido alterações no local, 
como fezes e brinquedos 
quebrados, indicando que, 
provavelmente, estão sendo utilizados por adultos. 
 

Solicitamos a colaboração de todos para a conservação 
deste espaço, lembrando que os brinquedos são 
direcionados às crianças. Caso veja algum adulto utilizando 
os brinquedos, cometendo algum vandalismo ou mesmo 
em atitude suspeita no parquinho, avise a Aspas 
imediatamente, para providências necessárias.  
 

Mudança da sede da Aspas 
Na próxima semana, o atendimento da administração da 
Associação passará a ser 
realizado no novo espaço 
da Aspas. A transferência 
da sede começou a ser 
feita e a previsão é de 
que seja concluída na  
terça-feira. Contamos 
com a compreensão de todos, caso haja alguma 
dificuldade no atendimento neste período. 

Andamento da obra do calçamento  
As obras na Alameda 
dos Horizontes já 
atingiram cerca de 
70% do trecho 
crítico programado. 
Na Alameda das 
Flores este 

percentual já chega a 80%, e os trabalhos devem 
terminar em dois dias úteis. 
 

Finalizado o trecho da Alameda das Flores, a equipe 
iniciará os serviços na Alameda dos Madrigais, em dois 
trechos críticos: entre os 
números 444 até 287 e 
do número 525 até o 
topo (onde se encontra 
uma velha caixa dágua 
de alvenaria). 
 

Solicitamos a compreensão dos proprietários destes 
trechos, pois neles existem pontos nos quais a pista 
precisará de alargamento, por não ter os cinco metros, 
exigidos pela Prefeitura e necessários à segurança do 
tráfego. 
 

O segundo trecho crítico da Alameda da Poesia deverá 
ser programado fora do período chuvoso, visto que este 
local fica próximo ao córrego, gerando a possibilidade de 
carreamento de material para o ribeirão e consequente 
risco de assoreamento. 
 

 

 
  

GENTILEZA GERA GENTILEZA! TRATE COM RESPEITO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA E DA ADMINISTRAÇÃO DA ASPAS. VAMOS 
SEMEAR COISAS BOAS, PARA COLHER HARMONIA, ALEGRIA, PAZ E UNIÃO. 

 

Missa - Na terça-feira, dia 27 de outubro, às 20h, terá 

missa no novo espaço da Aspas. 

 
 

Identificação na portaria 
Com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho de vigilância, a Aspas 
implantou um novo sistema de segurança no Pasárgada, no 
qual a identificação de acesso passou a ser feita totalmente por 
meio eletrônico. A equipe da portaria tem enfrentado 
dificuldades com relação à impaciência de alguns associados na 
identificação de prestadores de serviços e convidados. 
 
Esclarecemos que o programa de controle de acesso visa a 
segurança de quem mora ou possui imóvel em Pasárgada. Para 
que ele funcione de forma efetiva é necessário que todos se 
identifiquem. Os dados são registrados e salvos no sistema, 
assim em uma próxima visita da mesma pessoa a identificação 
será mais ágil. Contamos com a compreensão e colaboração de 
todos, especialmente no trato com a equipe de vigilantes. 
Ressaltando que eles estão apenas executando sua função, de 
forma a garantir a segurança e bem estar de todos no 
condomínio. 
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