
UM TRECHO DA MANUEL BANDEIRA VAI GANHAR CALÇAMENTO NOVO: 
 PRECISAMOS DA COLABORAÇÃO DE TODOS!

A Apas lembra que a partir de terça-
-feira, 1º de agosto, acontecem duas 
mudanças no serviço de van que cir-
cula pelo Pasárgada. Os preços serão 
reajustados para R$ 3,00 a rota in-
terna e R$6,00, a externa. Os novos 
valores serão implementados porque 
as tarifas não sofrem aumento desde 
janeiro de 2016. A Aspas vem  fazendo 
essas adequações com o objetivo de 
diminuir o déficit mensal gerado pelo 
serviço. Ainda assim, mesmo com esse 
reajuste, usar a van é uma opção mais 
barata do que o ônibus. Outra resolu-
ção importante é que, a partir da mes-
ma data, as passagens só serão vendi-
das para funcionários de associados, 
mediante apresentação de crachá de 
identificação.

Nos próximos dias terá início a insta-
lação do piso intertravado no trecho 
da Manuel Bandeira entre a portaria 
principal e o quebra-molas, na inter-
secção com a Alameda da Vida Intei-
ra. A revitalização do calçamento da 
avenida central do Pasárgada faz par-
te da terceira fase de obras do inter-
travado e foi acordada entre os pro-
prietários das mini-regiões acessadas 
pelas vias principais do condomínio. 
Todos aprovaram a sugestão de revi-
talizar a área da Manuel Bandeira, já 

No sábado, dia 05 de agosto, às 9 ho-
ras, em primeira chamada, e às 9h15, 
em segunda, a Aspas realiza uma AGE 
(Assembleia Geral Extraordinária). 
Nessa próxima reunião serão discu-
tidos temas importantes para o Pa-
sárgada, por isso é essencial a partici-
pação de todos os associados. Veja as 
pautas que serão debatidas:
• Resultado da campanha contra ina-
dimplência 
• Trabalho de redução do déficit da Van 
• Parecer do Conselho Fiscal 
• Aplicação financeira x fundo de re-
serva 
• Outros temas de interesse da comu-
nidade

Sempre é tempo de homenagear os 
queridos avôs: “Sim, tenho a certeza de 
que a vida nos dá os netos para nos com-
pensar de todas as mutilações trazidas 
pela velhice. São amores novos, profun-
dos e felizes, que vêm ocupar aquele lugar 
vazio, nostálgico, deixado pelos arroubos 
juvenis”.   Rachel de Queiroz

Excepcionalmente nesta sexta-feira 
não haverá a feirinha de orgânicos 
da Aspas. O comércio faz uma pausa 
para acertar estratégias e detalhes de 
funcionamento e volta normalmente 
no dia 04 de agosto, de 16 às 20h.
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SERVIÇO DE VAN
que apenas os moradores da via não 
haviam sido beneficiados até então 
por nenhum trecho do intertravado. 
Como as obras acontecerão em um 
trecho de grande fluxo, coincidindo 
com a volta às aulas, a Aspas pede 
paciência aos associados, e se possí-
vel que saiam um pouco mais cedo 
de suas casas, porque pode haver 
pequena retenção de veículos na en-
trada e saída da portaria principal. A 
obra pode gerar algum transtorno, 
mas os benefícios vão valer a pena!

ConViver
ConViver bem é... participar 
das assembleias, ouvindo as 
sugestões, contribuindo com 
ideias, votando consciente-
mente e ajudando a melho-
rar a comunidade na qual 
vive. Entenda por que as as-
sembleias de associados são 
importantes e, no dia 05 de 
agosto, venha somar para um 
Pasárgada melhor:

• As resoluções decididas em 
assembleia são soberanas, ou 
seja, valem para todos os con-
dôminos;

• Estando presente, você cola-
bora na tomada de decisões e 
evita que medidas sejam apro-
vadas visando apenas uma pe-
quena maioria;

• Os associados ausentes fi-
cam submetidos ao que foi 
decidido nas votações;

• Suas sugestões podem ser 
importantes para o bem co-
mum, pois mais cabeças pen-
sando juntas podem encon-
trar alternativas para assuntos 
de difícil solução;


