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A ASPAS esclarece sobre a cobrança 
de taxa condominal para as obras da 
terceira etapa do piso intertravado. 
Conforme aprovado pela comunida-
de em Assembleia Geral Extraordi-
nária, em 03 de setembro de 2016, os 
serviços de renovação do calçamento 
terão continuidade e, para a execu-
ção deles, haverá a cobrança de taxa 
de 135 reais. Ficou definido que o va-
lor passaria ser cobrado a partir de 
dezembro de 2016, durante 12 me-
ses. No entanto, por um equívoco da 
administradora Pacto, não houve a 
cobrança no mês de dezembro e no 
reenvio dos boletos a taxa emitida foi 
de 120 e não de 135 reais. A ASPAS 
lamenta o ocorrido e esclarece que 
os boletos foram retificados. Para os 
associados que usam o débito auto-
mático, não houve nenhuma cobran-
ça da taxa do intertravado no boleto 
de dezembro.  Os valores de 135 re-
ais, referentes a dezembro e janeiro, 
vieram, agora, neste mês. Para os 
outros associados, houve a cobran-
ça da taxa de 120 e não de 135 re-
ais em dezembro. Por isso, a taxa de 
janeiro veio com o complemento de 
15 reais.Caso tenha alguma dúvida, 
procure a secretaria da ASPAS ou a 
Pacto, pelo tel.: 3218-5003 ou e-mail:  
belvedere@pactonet.com.br. A ASPAS continua em campanha contra 

os entulhos de obras despejados nas cal-
çadas ou em lotes vagos do condomínio.  
Restos de tijolo, concreto, argamassa, 
aço e outros materiais da construção 
civil não devem ser despejados nesses 
locais. Além de tirar a beleza do nosso 
condomínio e poluir o meio ambiente, 
são sinônimo de desperdício. Desde que 
em bom estado, a ASPAS pode reapro-
veitar os resíduos de obras, para a rea-
lização de pequenas melhorias, como 
aconteceu com a construção de vira-
douros nas alamedas e a calçada que 
liga a portaria A à sede da associação. Se 
quiser dar um bom destino aos resíduos 
de sua construção, procure a ASPAS.

Na próxima segunda-feira, 16 de ja-
neiro, às 11h, na Prefeitura de Nova 
Lima, um abaixo-assinado contra a 
construção de um crematório huma-
no no Vale do Sol será entregue ao 
secretário de Planejamento e Gestão, 
André Luiz A. Rocha. A iniciativa é 
da Associação dos Condomínios Ho-
rizontais (ACH), e a ASPAS será re-
presentada na ocasião, pela diretora 
presidente, Flávia Stortini. 

Começou uma nova rodada de entre-
vistas no Pasárgada, para a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua). Rea-
lizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 
todo o Brasil, ela coleta informações 
básicas para o estudo do desenvol-
vimento socioeconômico do país. O 
IBGE esclarece que a pesquisa é sigi-
losa e de finalidade exclusivamente 
estatística dos dados. Os moradores 
do Pasárgada são ouvidos por uma 
entrevistadora do IBGE, devidamen-
te identificada. Se seu domicílio foi 
um dos selecionados, receba bem a 
pesquisadora, responda atentamente 
às perguntas e colabore para o le-
vantamento, que vai fazer um retrato 
das condições socioeconômicas do 
Brasil. 
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Foi a associada Tarina Rubinger que 
estreou com o pé direito a seção Flor 
de Casa. Seis meses depois, o jardim 
dessa competente médica ginecolo-
gista continua um primor, com espé-
cies como esta orquídea. Chamada de 
Cattleya, ela floresce duas vezes ao 
ano, deve ser plantada em vaso, agua-
da uma vez por semana e adubada 
com um substrato de carvão, casca 
de côco e tronco de árvore, vendido 
em floriculturas ou mercados. Divul-
gue seus cultivos aqui, no FLOR DE 
CASA: Mande sua imagem para o 
email  comunicacao@pasargada.etc.
br ou para a nossa página, no Face-
book: https://www.facebook.com/
condominiopasargada.aspas
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ConViver
Uma boa convivência também 
se constrói com cordialida-
de. No Pasárgada, temos uma 
equipe de funcionários que 
zelam pelo condomínio. Todo 
associado pode contribuir para 
o aperfeiçoamento desses co-
laboradores, sugerindo melho-
rias na rotina de trabalho ou 
reconhecendo quando a equi-
pe se esmera nos cuidados, 
como fez a associada Isabella 
Tiago, que recebeu uma bela 
surpresa do vigilante, Ozeias 
Paulo dos Santos: “Quero regis-
trar um elogio. ‘Perdi’ meu celular 
por dois dias e, para minha sur-
presa, ao passar pela portaria, um 
dos vigilantes me perguntou se eu 
havia perdido um aparelho, pois a 
ronda noturna havia encontrado 
um telefone. Deixei o celular sobre 
o carro, saí e nem me dei conta de 
que ocorrera. Fico extremamente 
grata pela atitude e pelo fato de 
ter sido lembrada de que a hones-
tidade encontra amparo em pesso-
as que nos cercam”.
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