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Inscrições de chapas para concorrer às 
eleições da Aspas começam no dia 19 
Em outubro, acontecerão as eleições para a nova 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Aspas. Fique 
atento ao calendário do processo eleitoral: 
 

19/09 a 28/9/2015 - registro de chapas para concorrer à 
eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
29/09 a  05/10/2015 - Conferência e validação das 
chapas. 
06/10/2015 - homologação e divulgação das chapas 
24/10/2015 - eleições para diretoria executiva e 
conselho fiscal da Aspas. 
 

Coleta de resíduos  
Tem sido comum, o depósito de sacos de lixo comum e 
de resíduos recicláveis fora dos dias de coleta ou após o 
caminhão já ter feito a rota no Pasárgada. Pedimos a 
atenção de todos para o respeito aos dias e horários das 
coletas. 
- Lixo doméstico: segundas, quartas e sextas-feiras 
- Coleta dos recicláveis: terças-feiras (estes resíduos 
devem ser ensacados, limpos e secos) 

 
Instruam seus funcionários a não colocarem o lixo para 
fora das residências nos dias em que não há a coleta. As 
lixeiras cheias aos finais de semana, além de deixar o 
Condomínio com aspecto sujo, oferecem o risco de 
acúmulo de ratos, baratas e outros animais que 
transmitem doenças. Respeite as regras de convivência! 

Obra do calçamento -  últimas notícias 
O feriado do dia 7 de setembro e as últimas chuvas, 
atrasaram o andamento da obra de substituição do 
calçamento interno e provocaram incômodos maiores ao 
tráfego nos locais onde as obras estão sendo realizadas. 
Como a empreiteira não conseguiu ainda a mobilização de 
duas frentes de serviço para trabalhar paralelamente nos 
dois trechos que passam por intervenções, a Aspas 
decidiu concentrar todos os operários para terminar a 
Alameda da Poesia o mais rápido possível, visto que neste 
local o tráfego é mais intenso. Em seguida, todos os 
trabalhadres serão deslocados para a Alameda Cantigas, 
onde já foram colocados os materiais necessários ao 
assentamento do pavimento. A obra nesta via poderá ser 
executada com maior rapidez, pois o tráfego é mais 
limitado. 

Placas para associados, 
já pegou a sua? 
A Aspas produziu uma plaquinha 
para ser fixada em portões e 
entrada de residências. Esta placa 
está disponível para associados em 
dia com a Aspas. Pegue a sua! 
 

Bazárgada – inscrições até dia 30-09 
No dia 03 de outubro acontecerá o Bazárgada da 
Primavera, evento no qual artistas, artesões, padeiros, 
confeiteiros e etc, moradores de Pasárgada, poderão 
apresentar e comercializar seus produtos no condomínio. 
Se você é artista ou artesão, não perca a oportunidade de 
expor suas criações. As inscrições irão até o dia 30-09, 
assim, não perca tempo, passe na secretaria da Aspas e 
preencha o seu cadastro. Participe, mostre seu talento! 

Débito automático  
Facilite sua vida, programe  o 
pagamento da mensalidade da Aspas 
por meio de débito automático. É uma 
forma prática, que evita o aborrecimento do pagamento 
com multas devido a esquecimentos. Ligue para a 
Administração da Associação e forneça seu nome 
completo, CPF, banco, agência e conta em que o débito 
será efetuado. 

 
  

DESCULPE PELOS TRANSTORNOS NOS TRECHOS EM OBRAS. ESTAMOS TRABALHANDO PARA MELHORAR O TRÁFEGO NAS VIAS 
INTERNAS. CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS! 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 22 de setembro, às 20h, terá missa no novo espaço da Aspas. Participe! 

 
 


