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Nessa semana será finalizada a insta-
lação do piso intertravado do trecho 
programado na Alameda dos Versos, 
e para a próxima semana está pre-
vista a conclusão do trecho em anda-
mento na Alameda das Flores.
Ressaltamos que o motivo do atraso 
na programação da instalação, se dá 
pelas chuvas dos últimos dias.
Nos dias que seguem pretendemos 
dar início ao trecho crítico da Ala-
meda da Poesia, onde inicialmente 
será instalado o meio fio, e quando 
as chuvas estiarem, o piso.
Juntamente com a Alameda da Poe-
sia, iniciaremos a instalação na Ala-
meda do Luar.

Neste sábado dia 19/03, à partir das 
9h teremos na sede da ASPAS, a As-
sembleia Geral Ordinária, em que  será 
feita a apresentação da prestação de 
contas referente ao ano de 2015, com o 
parecer da auditoria e conselho fiscal.
Teremos também neste dia a Assem-
bleia Geral Extraordinária em que  
vários assuntos serão debatidos e 
aprovados tais como:
- mudanças no itinerário da van e for-

Para dar mais segurança no tráfego 
interno e na estrada de acesso, foram 
instalados espelhos para melhorar a 
visibilidade dos motoristas em alguns 
entroncamentos do Pasárgada. Os es-
pelhos foram colocados nos seguintes 
pontos: 
- Dois na estrada de acesso
- Um na Avenida Manuel Bandeira 
esquina com Alameda Vida Inteira 
- Um na Avenida Manuel Bandeira 
esquina com Alameda Poesia 
- Um na Avenida Manuel Bandeira 
esquina com Alameda Aurora 
- Um na Alameda Luar esquina com 
Alameda Aurora.

Visando a redução dos gastos para 
equilibrar o caixa da Associação, co-
municamos a dispensa da funcionária 
da Administração da Aspas, Stefânia e 
a rescisão do contrato com a empresa 
Ponto Mídia (Letícia Leite), responsá-
vel pela área de comunicação.

GRUPO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, às 20h, 
estão acontecendo encontros 
de oração, no espaço da Aspas. 
É um momento de comunhão 
com Deus e com as pessoas da 
comunidade, independente de 
religião.

MISSA
Neste domingo, dia 20-03, a 
Missa será celebrada às 19 ho-
ras, no espaço da Aspas.

Andamento da  
obra do calçamento  

Instalação de  
espelhos convexos 
nas vias do Pasárgada
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AO CHEGAR À PORTARIA, PARA SEGURANÇA DE TODOS. O PROPRIETÁRIO DEVE PARAR O VEÍCULO,  
DESLIGAR O FAROL E ACENDER A LUZ INTERNA, ABRINDO O VIDRO IDENTIFICANDO-SE AO VIGILANTE.

ma de aquisição das passagens;
- transmissão da responsabilidade 
pela captação e distribuição da água 
da FFR para a Aspas;
- aprovação da forma de negociação 
com os não associados e ex-associados;
- eleição dos novos diretores;
- assuntos gerais.
Não deixe de participar pois sua pre-
sença é essencial para mudarmos e 
melhorarmos o local onde vivemos!

ACERTO DE TAXAS EM ATRASO E  
ATUALIZACAO DE CADASTRO

Caso possua algum valor em atraso com a Aspas, procure o gerente admi-

nistrativo, Reiler Márcio, e negocie a melhor forma para acertar sua dívida.  

Com a contribuição de todos os associados é possível melhorar o Pasárga-

da, realizar obras de infraestrutura e prestar os serviços, que garantem a 

segurança e o conforto a quem aqui mora. Além disso, lembramos que as 

melhorias realizadas e os serviços prestados valorizam a propriedade de 

todos. Aproveite também para atualizar o seu cadastro. 


