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A colocacão do piso intertravado na 
Alameda do Luar em breve será fina-
lizada. O projeto de calçamento conti-
nua avançando na Alameda da Poesia 
e a próxima etapa será na mata, na 
Alameda do Sol, contemplando todos 
os trechos críticos do Pasárgada. 

A Aspas está planejando um mutirão 
para o plantio de árvores de espécies 
da região e algumas frutíferas no cami-
nho da casa sede atual até a portaria A.
A ideia é que juntos executemos esse 
projeto de embelezamento em nossa 
chegada para as nossas casas, no dia 05 
de junho, domingo pela manhã, para 
comemorar o dia do meio ambiente, 
culminando em um piquenique no 
jardim da sede, com atividades de artes 
para as crianças.
Estamos buscando parcerias com flo-

ras e paisagistas e aceitando doações 
de árvores e plantas rasteiras.
Já temos sugestões para o plantio de 
espécies como: ipês, manacás, quares-
meiras, goiabeiras, pitangueiras, man-
gas , amoras etc.
Muito rápido teremos um trajeto boni-
to de se ver com flores e frutas.
Todo morador que tiver interesse 
em nos ajudar na organização e exe-
cução será muito bem vindo. Por 
gentileza, fazer contato pelo e-mail:  
comunicacao@pasargada.etc.br

Informamos que o funcionário Reiler 
Márcio Pereira, que esteve na Aspas 
como gerente aproximadamente por 
4 anos, infelizmente teve que ser de-
mitido em função de uma das priori-
dades dessa diretoria, que é a redução 
de custos.
A Aspas reconhece a sua dedicação e 

competência e agradece muito pela 
sua atuação enquanto aqui esteve.
A partir de agora, todas as questões e 
informações devem ser encaminha-
das às funcionárias Natália e Luciane, 
que estão à disposição dos associados.
Contamos com a cooperação de todos 
para essa transição.

Dirijam com atenção e cuidado, tanto 
na estrada de acesso como dentro do 
Pasárgada. 
Com a melhoria do calçamento al-
guns moradores estão dirigindo em 
velocidade maior, colocanco em risco 
a si mesmo, aos demais moradores e 
animais silvestres.

Em alguns trechos foram instalados 
placas e quebra molas para ajudar 
a minimizar a velocidade e ter uma 
maior atenção.
Reiteramos que é essencial  que todos 
os motoristas tenham uma direção 
mais responsável para evitar aciden-
tes e preservar vidas!

VACINA H1N1

Atendendo ao pedido de um 
morador, informamos que o 
Posto de Saúde de Macacos 
está vacinando contra a gripe 
H1N1.
A vacina está disponível so-
mente para as crianças abaixo 
de 5 anos,  gestantes, profis-
sionais da area de saúde, por-
tadores de doenças crônicas e 
pessoas acima de 60 anos.
Horário de atendimento de 8 
às 15h até o dia 20 de maio.

ALAMEDA DO LUAR  
QUASE PRONTA!

ENCONTRO PARA PLANTIO  – DIA DO MEIO AMBIENTE

Demissão Reiler

Trânsito consciente e responsável
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DIA 22 DE ABRIL – DIA INTERNACIONAL DA MÃE TERRA! PRESERVAR A VEGETAÇÃO NATIVA É GARANTIR UM CORREDOR 
VIVO DE PEQUENOS ANIMAIS E PÁSSAROS ALÉM DAS ESPÉCIES DO NOSSO CERRADO. FAÇA A SUA PARTE!


