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Nessa semana a etapa de calçamento 
da Alameda das Flores será cumprida 
e será iniciada na sequência a instala-
ção do piso da Alameda da Poesia, logo 
após a ponte, e na Alameda do Luar.
Lembrando que essa iniciativa se deu 
graças à contribuição de todos os As-
sociados da Aspas e aos estudos feitos 
com muita dedicação pela Comissão 
de Intertravado.  É visível a melhoria 
dos trechos que eram críticos em mui-

tos pontos do Pasárgada.
Vários Moradores tem manifestado 
com gratidão o avanço nesse sentido, 
relatando o quanto era custoso para 
chegar em suas casas. O motorista 
da Van, o Sr. Bethoven, que trafega 
diariamente por esses trechos notou 
uma economia nos pneus e um maior 
conforto na direção e ressaltando que 
agora será possível subir para a mata 
mesmo em épocas de chuva.  

Há alguns dias atrás, soltaram-se bom-
bas no Pasárgada, assustando morado-
res e gerando stress nos cachorros e 
outros animais no entorno.
A Aspas recebeu inúmeras ligações rela-
tando situações desagradáveis e de ris-
cos causadas pelo estrondoso barulho.
Pedimos encarecidamente que caso 
algum morador esteja sendo pertur-
bado por algum barulho em excesso, 
quaisquer que seja, humano  ou por 
animais,  que ele se dirija à Aspas e 
faça sua reclamação. 
Soltar bombas não faz bem à nin-
guém e não ajuda numa boa convi-

vência entre os vizinhos em nossa co-
munidade. Ao contrário, instala-se um 
caos maior com relação aos cachorros 
e crianças, causando um distúrbio e 
desconforto geral.
Lembrando que é permitido aos mo-
radores ter pequenos animais do-
mésticos em suas residências dentro 
de algumas regras como mantê-los 
presos e sempre andar com coleiras 
e guias. Temos que ter bom senso 
para que se resolvam essas intole-
râncias e limites de uma forma pací-
fica sem desgastes maiores ou atitu-
des drásticas.

Na última assembleia, realizada no 
dia 19 de março, entre outros assun-
tos ficou decidido que a Aspas estará 
à disposição e reafirma aqui o con-
vite para todos os moradores que se 
encontram em situação irregular com 
as suas contribuições, que apareçam 
e venham negociar de forma que fa-
cilite e torne viável o pagamento de 
suas dívidas.
Foi aprovado que para àqueles que de-
vem até 36 meses, a quitação poderá 
ser feita em até 12 vezes, considerando 
o valor original, sem juros. Caso quei-
ram pagar à vista terão 5% de desconto 
sobre o valor total.
Os que estão irregulares a partir de 37 
meses, poderão também pagar em 12 
vezes, porém será acrescido um valor 

de 50% de multa sobre o valor original.
Os interessados devem fazer contato 
direto com a secretaria nos telefones:  
35477001 e 988647088 durante o ho-
rário de expediente, para marcar uma 
reunião com Reiler com um dos Dire-
tores da ASPAS e expor a sua situação, 
em particular.
A regularização da situação dos asso-
ciados e a inclusão de novos associa-
dos resultará em acréscimo na arre-
cadação da Aspas, contribuindo ainda 
mais para as melhorias em nossas es-
truturas e serviços prestados para o 
conforto e a segurança de todos, e, no 
futuro, poderá resultar em redução do 
valor da taxa da associação.
Venha somar com a Aspas e contribuir 
para um Pasárgada cada vez melhor!

Pedimos a todos os associados que 
olhem com frequência seus escani-
nhos e que, por gentileza, os mante-
nham vazios, pois os funcionários es-
tão com dificuldades para colocar as 
correspondências em determinados 
endereços, por estarem lotados.

MUDANÇAS PASSAGENS DA VAN 

Foi decidido em assembleia no 
dia 19 de março, que os valores 
das passagens da VAN serão dis-
tintos para os associados e não 
associados da ASPAS.
Todo Associado paga mensalmen-
te um valor para manter a VAN 
sobretudo para atender os fun-
cionários da ASPAS assim como 
os ajudantes e funcionários dos 
moradores em geral.
Serão mantidos os mesmos valo-
res para os Associados: 
Rota interna: R$ 2,75 e Rota ex-
terna: R$ 5,55 
Para os não associados que quei-
ram usufruir desse serviço da AS-
PAS, assim como seus funcioná-
rios, seguem os novos valores: 
Rota interna: R$ 5,50 e Rota ex-
terna: R$ 11,10

Calçamento avança em sua meta
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UM SERVIÇO ININTERRUPTO.


