
MUDANÇAS NO SERVIÇO DE VAN DO PASÁRGADA: CONHEÇA AS NOVAS REGRAS PARA OTIMIZAR O TRANSPORTE

A partir de 1º de agosto acontecem 
duas mudanças no serviço de van 
que circula pelo Pasárgada. Os pre-
ços serão reajustados para R$ 3,00 
a rota interna e R$ 6,00, a externa. 
Os novos valores serão implementa-
dos porque as tarifas não sofrem au-
mento desde janeiro de 2016. A Aspas 
vem fazendo essas adequações com o 
objetivo de diminuir o déficit mensal 
gerados pelo serviço. Ainda assim, 
mesmo com esse reajuste, usar a van 
é uma opção mais barata do que o 
ônibus. Outra resolução importante é 
que, a partir de agosto, as passagens 
só serão vendidas para funcionários 
de associados, mediante apresentação 
de crachá de identificação.

A equipe administrativa foi refor-
çada com a chegada da Giane Melo 
que, há pouco mais de uma semana, 
vem trabalhando no setor, junto da 
Nathália Braga. Giane é casada, tem 
25 anos, e está “feliz pela oportunida-
de de voltar a trabalhar no condomí-
nio”, já que foi do quadro da Aspas, 
na fase em que a associação era pre-
sidida pelo Chico Mendonça. Seja 
bem-vinda de volta, Giane!

Na próxima semana será finalizada a 
instalação do piso no trecho progra-
mado da Alameda do Sol. Em reuniões 
da Aspas com os proprietários das mi-
ni-regiões acessadas pelas vias princi-
pais do Pasárgada, todos concordaram 
em ceder um pequeno percentual das 
áreas que escolheram para pavimenta-
ção nesta terceira etapa, a fim de re-
vitalizar o calçamento de um trecho 
da Manuel Bandeira, entre a porta-
ria e o quebra-molas, na intersecção 
com a Alameda da Vida Inteira. Com 
a anuência de todos os proprietários, 
essa será a próxima área a ganhar o 
calçamento, uma vez que apenas os 

No dia 05 do próximo mês, a Aspas 
realiza uma AGE (Assembleia Geral 
Extraordinária), com pautas impor-
tantes para os condômínios. Serão 
apresentados e debatidos os seguin-
tes assuntos:
•Resultado da campanha contra 
inadimplência
•Trabalho de redução do déficit da 
Van
•Parecer do Conselho Fiscal
•Aplicação financeira x fundo de 
reserva
•Outros temas de interesse da co-
munidade

A feirinha de sexta na sede da As-
pas segue com mais uma novidade. 
Quem passar por lá hoje, entre 16 e 
20h, vai encontrar uma nova opção: 
a associada Rafaela Fagundes está 
comercializando massas e molhos 
artesanais do “Sentido do Gosto”. 
Mandou bem, Rafa!
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SERVIÇO DE VAN
moradores da Manuel Bandeira não 
haviam sido beneficiados até então 
por nenhum trecho do intertravado. 
Conforme acordado nesses encontros 
promovidos pela Aspas, as obras fal-
tantes dessa terceira etapa seguirão a 
seguinte sequência: trecho da Porta-
ria, trechos definidos por quem que 
acessa pela Flores, trechos definidos 
por quem acessa pela Luar, Vida e Fe-
licidade, trechos definidos por quem 
acessa pela Madrigais. Segundo o en-
genheiro Geraldo Pessoa, que acom-
panha as obras, “A comunidade será 
informada sobre o desenvolvimento de 
cada uma dessas etapas”.

ConViver
ConViver bem é...aproveitar as 
férias de julho, conhecendo os 
refúgios do Pasárgada. A folga 
é curtinha, mas ainda assim, 
em duas semanas, é possível se 
divertir sem ir longe. Aproveite 
a folga dos filhos e crie progra-
mas para a meninada dentro 
ou nos arredores de Pasárgada. 
Aqui mesmo no condomínio, 
vale visitar o parquinho, subir 
até o mirante, no alto da Ala-
meda dos Madrigais, ou conhe-
cer uma nascente, ao fundo da 
Alameda do Silêncio.  Chame 
os vizinhos e amigos e promo-
va futebol ou queimada. Quem 
curte pedalar, pode aproveitar 
o platô (no início da estradinha 
de acesso ao condomínio, à es-
querda). Para esticar as pernas, 
uma caminhada pela estradi-
nha de terra até Macacos pode 
ser um ótimo passeio, ainda 
mais se terminar com um pi-
quenique! Lembrando que em 
todos os programas, a natureza 
é soberana. Não deixe lixo, não 
estresse os animais silvestres e 
não colha plantas nativas.


