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Conforme programado, não sendo 
possível executar com tempo chuvo-
so as obras do calçamento nos pon-
tos críticos faltantes (1. Poesia entre 
a ponte e número 988. 2. Poesia en-
tre mata burro e número 1158. 3. Sol 
com Encantado) devido às condições 
locais, a ASPAS vem trabalhando nos 
trechos relativos às artérias secundá-
rias, como definido na última AGE.

Os trechos das artérias secundárias 
em fase de término são a Alameda da 
Aurora e Alameda da Vida Inteira. 

Os próximos trechos programa-
dos são:

- Alameda Flores, do nº 158 até a es-
quina de Flores com Flores – com 8 
garagens
- Alameda dos Versos, da Manuel Ban-
deira até o nº 112 – com 6 garagens.

Esses trechos serão de mais difícil 
execução e mais caros, pois envolvem 
alargamento da via em vários pontos, 
assim como soluções para as gara-
gens afetadas. Além disto, terão que 
ser executados sem a interrupção do 
tráfego, pois não apresentam opção 
de acesso.

Geraldo S. Pessoa 

A Aspas possui diversos canais de 
comunicação com seus associados. 
Todas as sextas-feiras é divulgado o 
Aspas Informa, este informativo aqui 
que trata das as últimas ações da asso-
ciação e projetos que são prioridades 
de todos. Estamos de visual novo, mais 
moderno e atraente!

No site do Pasárgada, na área in-
terna do associado,  é possível acom-
panhar todas as notícias e decisões 
das Assembleias. Se ainda não tem ca-
dastro, entre em  www.pasargada.etc.
br e crie sua conta. É rápido, fácil e  
você passa a ter acesso a todos os do-

cumentos exclusivos aos associados.
Temos também o grupo de mo-

radores do condomínio no Facebook 
(Moradores de Pasárgada), mais um 
canal de diálogo com a comunidade. 
Participe dos nossos debates e dê suas 
sugestões para a melhoria dos serviços 
da Aspas. 

Caso não esteja recebendo nos-
sos comunicados e informativos por 
e-mail, atualize seus dados na As-
pas. Isto pode ser feito pessoalmente 
na sede da Associação, pelo telefo-
ne 3547-7001 ou ainda por e-mail:  
aspas@pasargada.etc.br.

No dia 14 de janeiro, aconteceu 
uma reunião na Aspas com alguns mo-
radores da Alameda Flores para tratar 
sobre a aplicação do piso intertravado 
nos 200 metros desta via, conforme 
aprovado em assembleia. Os parti-
cipantes definiram que o trecho da 
Flores,  próxima rua a receber o novo 

piso, deverá iniciar na altura da cerca 
superior da casa nº 158. Os moradores 
solicitaram ainda a instalação de pla-
cas de sinalização nos trechos onde o 
tráfego acontece em mão dupla e  onde 
é contramão, e um estudo para instala-
ção de  quebra molas próximo à curva 
do número 223.

No dia 30 de janeiro (sábado), às 
10h, será realizada na sede da Aspas 
uma Reunião Aberta com os associa-
dos para tratar da nova portaria e do 
projeto do piso intertravado. Não dei-
xe de participar, expor sua opinião e 
dar sua sugestão sobre estes dois as-
suntos de interesse de todos. Espera-
mos por você!

MISSA NO PASÁRGADA

No domingo, dia 24 de janei-
ro, haverá missa, às 18h, na 
sede da Aspas. Participe!

CAMPANHA - GARRAFAS PET

A Aspas está iniciando 
uma  campanha para ar-
recadar garrafas Pet para 
a confecção de uma lin-
da e grande árvore que 
enfeitará o condomínio 
para o Natal de 2016. 
Contamos com a cola-
boração dos associados 
na separação e entrega 
dos vasilhames na Aspas, 
para armazenamento 
durante todo o ano.

Para dar continuidade ao cronograma de substituição do calçamento inter-
no, neste SÁBADO, DIA 23 DE JANEIRO, a equipe trabalhará na Alameda 
Aurora, de 8H ÀS 16H. Pedimos a compreensão de todos para os possíveis 
transtornos causados pela obra.

INFORMAÇÕES SOBRE O CALÇAMENTO

Comunicação com a Aspas

Reunião com moradores da Flores

Piso intertravado 
também será pauta 
da Reunião Aberta 
do dia 30/01
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Alameda da Aurora
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AO CHEGAR NA PORTARIA DO PASÁRGADA, ABAIXE OS FARÓIS, LIGUE A LUZ INTERNA E ABRA A JANELA DO VEÍCULO 
PARA QUE O VIGILANTE POSSA REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO SEGURA. COLABORE COM NOSSA VIGILÂNCIA!


