
A Manuel Bandeira, principal avenida 
do Pasárgada, está passando por in-
tervenções para a instalação do piso 
intertravado. Esta semana começaram 
as obras do primeiro trecho, que vai 
da Alameda Madrigais até a portaria 
principal. A previsão é que essa fase 
dure em torno de 70 dias e os motoris-
tas que transitarem pela via precisarão 
de cautela. Segundo explica o enge-
nheiro Geraldo Pessoa, associado que 
acompanha o projeto, “haverá sempre 
uma faixa liberada para o tráfego, mas 
os motoristas vão precisar ter paciência e 
cuidado ao atravessar o local das obras”. 
O engenheiro lembra, ainda, que os 
demais trechos de obras na avenida 
serão menores, em torno de 80 a 100 
metros mensais, de acordo com o flu-
xo de caixa específico do intertravado.

E por falar em folia, confira o que 
vai funcionar no Pasárgada duran-
te o carnaval:
Sede da ASPAS: abre sábado até 
as 12h; fecha segunda e terça; rea-
bre quarta, no horário normal.
Ônibus: sábado e domingo nos 
horários habituais e na segunda e 
terça, nos horários de domingo.
Van: circula segunda e quarta 
normalmente e não funciona na 
terça de carnaval.

Já começaram os trabalhos da Comis-
são Permanente de Água, formada 
por 13 associados que estudam todos 
os detalhes sobre o novo sistema de 
abastecimento do Pasárgada. Na úl-
tima reunião, foram definidos temas 
de pesquisa e prazos de entrega. Con-
forme acordado em assembleia de de-
zembro de 2017, a comissão entregará 
um relatório de seu trabalho aos as-
sociados, 45 dias antes de uma nova 
AGE. Os proprietários terão 15 dias 
para fazerem sugestões e o grupo, um 
mês para modificações ou justificati-
vas para apresentação do relatório e 
votação do documento em assembleia.
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A seção que apresenta os funcioná-
rios do condomínio volta nesta edição 
com o mais novo vigilante do Pasár-
gada, o Welbert Silva. Ele é casado, 
tem 32 anos, e começou a trabalhar 
na segurança há pouco mais de três 
meses. Mesmo recém-chegado, Wel-
bert se diz contente com os novos 
companheiros de trabalho e a acolhi-
da que recebeu no Pasárgada: “Apesar 
do pouco tempo, posso garantir que estou 
cercado de pessoas boas, humildes e de 
caráter irretocáveis. Estou sendo muito 
bem recebido pela equipe de segurança, 
administrativa, de serviços gerais e pela 
direção”, aponta.

SERVIÇOS NO 
CARNAVAL

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS

COMISSÃO DE 
ÁGUA

E como é véspera de carnaval, a Cesta 
Feira de hoje é especial, estendendo-
-se até as 22h. Haverá trilha sonora 
carnavalesca e oficina de máscaras 
para a criançada. Capriche na fanta-
sia da turminha que os expositores 
estão animados! Quem abre-alas é a 
Vanice, com Produtos Orgânicos do Zé 
Miudo. Também participa do bloco da 
feirinha, o Paulo, com a Pizza da Vila, 
e a Dani Martins com os produtos do 
Instituto Mani, com doces, mel, man-
teiga ghee, café, cachaça, licores e cer-
veja São Sebastião. Ainda para os cer-
vejeiros, o bloco da Cesta Feira tem o 
Luiz, com a artesanal kostlich, e o Igor, 
com o chope Rhara. Para ganhar nota 
10 em adereços, Cris Donati, com suas 
lindas bijouterias!

CESTA FEIRA DA FOLIA

NOVO CALÇAMENTO
ConViver

A coluna ConVIVER de hoje é 
com a simpática dona Regina Go-
mes, associada que mora no Bai-
xo Pasárgada. Há poucos dias, ela 
precisou de atendimento médico, 
depois que foi picada por vespas 
e teve fechamento de glote. Dona 
Regina contou com o empenho 
dos vizinhos e também do Jair, 
funcionário da ASPAS, que come-
çou a transporta-la até o hospital, 
até que seu filho os alcançou e 
fez o trajeto final. Relembrando 
o sufoco, a associada agradece a 
corrente de solidariedade do Pa-
sárgada: “Deixo todos os agradeci-
mentos aos funcionários da seguran-
ça da ASPAS, especialmente ao Jair, e 
aos meus vizinhos pelo socorro rápi-
do. Em alguns momentos achei não 
fosse suportar”, recorda.

OBRAS DO INTERTRAVADO NA AVENIDA MANUEL BANDEIRA: 
REDUZA A VELOCIDADE E DIRIJA COM ATENÇÃO!
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