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ConViver
ConVIVER bem também é ... 
apreciar as casas enfeitadas para 
o Natal, no Pasárgada. Muitos as-
sociados já colocaram seus ador-
nos, dando o clima natalino às 
suas moradias. A associada Graça 
Alves tem várias peças enfeitando 
sua casa, incluindo velas, Papai 
Noel, árvore de Natal e presépios 
como este da foto:

AGE AMANHÃ
Neste sábado, 08, a ASPAS realiza 
uma Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) e convoca seus associados ou 
representantes para participarem. A 
AGE tem primeira chamada às 9h e 
segunda, às 9h30, e acontece na sede 
administrativa da associação. A pauta 
de discussão é a proposta de reajuste 
de mensalidade.

FEIJOADA DO REFEITÓRIO
No último sábado, 30, a ASPAS pro-
moveu um almoço para sua equipe de 
construção e manutenção e os operá-
rios da empreiteira do intertravado, 
para comemorar a conclusão do novo 
refeitório e o sucesso das obras de pa-
vimentação da Avenida Manuel Ban-
deira, tão bem recebidas pela comu-
nidade. O cardápio do almoço foi uma 
deliciosa feijoada, preparada com 
muito carinho e competência pelo Jair.  
A ASPAS agradece todas as pessoas 
que contribuíram para a construção e 

operação do novo espaço, bem como 
a todos os associados que mantêm ro-
tineiramente suas mensalidades para 
sustentar o ritmo das obras de pavi-
mentação. O engenheiro Geraldo Pes-
soa, que acompanha as obras do inter-
travado, informa que, com a chegada 
das chuvas, as obras de pavimentação 
incluíram o cuidado com a orientação 
e descarga das águas pluviais, que já 
se mostraram eficientes, bem como a 
operação dos dissipadores de energia 
dos pontos críticos.

Na coluna de hoje, tratamos das 
chuvas e do tipo de uso e ocupa-
ção dos nossos terrenos. Depois 
de muito calor, como o de ontem, 
é comum depararmos com uma 
chuva mais intensa ao final do 
dia, causando a famosa enxurrada. 
Quanto maior a intensidade e du-
ração da chuva, maior o volume de 
água escoada em nossas vias, seja 
de calçamento de pedra ou inter-
travado. Mas já repararam que em 
algumas vias, a água que corre é 
mais clara, mais limpa, e em outras 
é mais barrenta? Como fica a sua 
rua depois de uma chuva? Como é 
a água da enxurrada que sai do seu 
lote ou casa depois de uma chuva 
mais forte? Certamente, se o seu 
terreno tem solo exposto, seja nas 
áreas de jardim, nas construções 
ou nas áreas verdes, mas com o ter-
reno capinado, sem cobertura, sem 
as folhas para proteger o solo dos 
processos erosivos, a água de chu-
va irá carrear esse material, dire-
cionando-o para o relevo mais bai-
xo, onde se encontram os nossos 
córregos, de onde tiramos a água 
para o abastecimento de nossas ca-
sas. A conservação dos mananciais 
de água também passa pelo tipo de 
uso e ocupação de nossos terrenos. 
Fique atento a isso!

O Projeto Resíduo Verde do Pasárga-
da agora entra em uma nova fase. Até 
o momento o projeto se concentrou 
no recolhimento, tratamento e trans-
formação das sobras de jardinagem 
em compostagem. A partir de agora, 
o projeto incluirá também a ocupa-
ção da área cedida em regime de co-
modato pela FFR. Até terça-feira está 
aberto o processo de licitação para 

ocupação desse local. A ideia é que 
a área seja reflorestada, conte com 
uma pista de caminhada, uma qua-
drinha poliesportiva, um quiosque, 
um banheiro seco e uma horta com 
plantas medicinais. Os associados 
arquitetos que quiserem apresentar 
seus projetos para a ocupação do ter-
reno devem encaminhá-los à ASPAS, 
até terça, dia 11.
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