
No sábado passado, a diretoria da As-
pas realizou uma Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária com seus 
associados, na qual houve apresenta-
ção de contas do ano de 2016, além de 
debate e votação de pautas importan-
tes para o Pasárgada. Entre elas, me-
didas para conter a inadimplência no 
pagamento da taxa do condomínio. 
As decisões aprovadas na assembleia 
serão detalhadas nas próximas núme-
ros deste boletim.

Nas palavras do escritor Carlos 
Drummond de Andrade, “mãe não tem 
limite/ é tempo sem hora/ luz que não 
apaga/ quando sopra o vento/e chuva 
desaba”. É para homenagear essa pes-
soa tão especial que vamos nos reu-
nir para uma happy hour, hoje, 12 de 
maio, a partir das 18h na sede da As-
pas.  O evento será colaborativo: con-
vide sua mãe, traga bebidas e petiscos 
e venha festejar essa presença tão im-
portante em nossas vidas!

AS MÃES MERECEM TODO O CARINHO: HAPPY HOUR PELO DIA DELAS, HOJE, NO PÁSARGADA!
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Nas últimas edições, temos destacado 
os 18 anos da Aspas. E você sabe como 
é estruturado o trabalho da Associa-
ção dos Proprietários de Pasárgada? A 
associação é formada pela presidên-
cia e pelas diretorias Administrativa, 
Financeira e Contábil, de Infraestru-
tura, de Comunicação e Divulgação, 
de Meio Ambiente e de Fiscalização 
e Segurança. Cada membro da direto-
ria tenta gerir as questões referentes 
a essas áreas, que são essenciais para 
o bom funcionamento do condomí-
nio e da comunidade de associados 
que aqui vivem. Ao longo desses 18 
anos, algumas diretorias têm enfren-
tado questões mais críticas, como a de 
Infraestrutura, que tenta minimizar 
os problemas decorrentes do abaste-
cimento de água pela incorporadora 
FFR. A distribuição de água pelo con-
domínio foi de difícil solução desde a 
fundação da Aspas, mas, felizmente, 
nos dois últimos anos, os problemas 
têm sido atenuados.

E o mais novo associado a fazer 
parte da diretoria da Aspas é o en-
genheiro Alfredo Veiga, que cuidará 
do administrativo. Morando no Pa-
sárgada há quase três anos, ele inte-
grou a comissão de moradores que 
vem auxiliando a Aspas com um 
levantamento de receitas e despe-
sas da associação. Segundo ele, por 
meio desse trabalho, pôde “conhecer 
melhor a administração da associação, 
problemas e desafios”. Conter a ina-
dimplência é um dos maiores desa-
fios da Aspas, segundo Alfredo, que 
acredita que isso poderá ser contor-
nado “de forma firme e decidida, mas 
também com inteligência, reduzindo 
custos para diminuir a taxa de rateio, 
num primeiro momento, para os lotes”. 
Determinação não falta para o novo 
diretor: “Estou muito motivado e con-
to com o apoio da comissão (Ricardo 
Pinheiro, Marta Britto, Rosa Bicalho 
e Rita Mundim)  para, como proposto 
em nosso trabalho, reduzir os custos e 
a inadimplência”, completa. A Aspas 
dá as boas-vindas ao Alfredo e dese-
ja sucesso à frente da diretoria ad-
ministrativa.
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ConViver
Nenhuma comunidade está 
imune aos problemas. Mes-
mo com empenho e cautela, 
situações atípicas são passí-
veis de acontecer. O enfrenta-
mento dos problemas precisa 
ser contínuo e envolver toda 
a comunidade. Em situações 
críticas, arregace as mangas, 
demonstre espírito colabo-
rativo e pense como contri-
buir. Por outro lado, não crie 
boatos, não faça alarde e nem 
haja de maneira intempestiva. 
Se apresente para somar e não 
para diminuir!

ASSEMBLEIA DE 
ASSOCIADOS

ASPAS ANO 18
MÃE É TEMPO 
SEM HORA

NOVO DIRETOR

As violetinhas são flores bem singe-
las e populares. Há espécies de vá-
rias tonalidades e são fáceis de cui-
dar. Ficam vistosas tanto dentro de 
casa quanto plantadas em jardins. 
As espécies se dão bem em climas 
mais quentes porque suas folhas 
mais grossas e peludas possuem a 
capacidade de armazenar água. Por 
esse motivo, o cuidado principal 
para ter belas flores é regar apenas 
no solo, evitando que a água caia em 
suas folhas e pétalas. Quando isso 
ocorre, as flores ficam meladas po-
dem apodrecer e serem atacadas por 
fungos e micro-organismos.
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