
Na coluna de hoje, o atual presidente 
da ASPAS, Manoel Ambrósio, dá um 
panorama sobre o sistema de abaste-
cimento de água do Pasárgada:
“Já vem de muitos anos a discussão 
sobre o abastecimento de água no Pa-
sárgada. Foram realizados vários es-
tudos com técnicos renomados, criadas 
comissões de moradores, mas ainda 
não conseguimos chegar a uma solução 
negociada para atender a demanda de 
nossa comunidade com segurança.
De um lado temos a FFR, responsável 
desde 1976 pela implantação do lotea-
mento, captação e distribuição da água. 
De outro, a Prefeitura de Nova Lima e 
a ASPAS, fundada em 1999. Apesar de 
vários atores envolvidos, chegamos à 
situação atual, na qual o sistema em 
uso não atende mais à demanda. Hoje 
temos uma captação de água subterrâ-
nea que atende o entorno da Alameda 
Estrela da Vida Inteira, a captação de 
água superficial no Córrego dos Fechos, 

que atende a região da mata, e a cap-
tação do córrego Marumbé que atende 
o restante do condomínio.
O sistema de captação e distribuição, 
segundo um diagnóstico realizado pela 
empresa Contrata, está desatualizado e 
mal conservado. Está sendo negociado 
um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) 
com o objetivo de mudar a gestão (rea-
lizada pela FFR) e melhorar o sistema. 
Está sendo proposta, também, uma 
nova captação de água subterrânea, 
pois a atual teve a sua vazão dimi-
nuída pela metade, de 12m3/h para 6 
m3/h. Foi proposta, ainda, uma manu-
tenção do poço em funcionamento, na 
expectativa de reverter o problema da 
diminuição da vazão. Um dos possí-
veis motivos da diminuição da vazão 
do poço que atende a nossa comunidade 
foi a abertura de vários poços parti-
culares (foram identificados 16 poços 
residenciais perfurados). Além disso, 
está sendo redimensionada a bomba 
que faz captação da água na região da 
Mata, e considerada a necessidade de 
uma bomba reserva para ser acionada 
quando for necessário realizar manu-
tenção daquelas que estão em funcio-
namento”.

A MELHOR FESTA DO PASÁRGADA ESTÁ BATENDO NA PORTA E VOCÊ NÃO PODE PERDER: 
ARRAIÁ JULINO, AMANHÃ, A PARTIR DAS 16H, NA SEDE DA ASPAS! 

Valeu a pena esperar: amanhã, 14, a 
partir das 16h, acontece a festa julina do 
Pasárgada, o evento mais animado do 
condomínio! Já está quase tudo pron-
to para as atrações típicas dos festejos 
juninos: fogueira crepitando, barraqui-
nhas com bebidas e quitutes deliciosos 
(que aceitarão pagamento também em 
cartão de débito), e muito forró pé-de-
-serra. Quem animará a festa é o Trio 
Lampião, acompanhado de uma banda, 
e a ideia é arrastar todo mundo para 
um grande baile. Os pequenos também 
poderão se divertir com o já tradicional 
touro mecânico, pula-pula, piscina de 
bolinha, pescaria e boca de palhaço. A 
festa julina do  Pasárgada é planejada 

com todo carinho pela ASPAS e asso-
ciados voluntários e uma chance de 
encontrar vizinhos, convidados, fami-
liares e amigos. Além de o evento forta-
lecer e envolver a comunidade, a festa 
deste ano, permite, ainda, fazer uma 
boa ação. Ao doar 1 litro de leite para 
o Projeto Social Transformar, manti-
do pela Associação dos Condomínios 
Horizontais (ACH), o ingresso sai mais 
barato. Se você ainda não pôde buscar 
seu convite, a ASPAS entrega em casa. 
Basta acertar com a Natália, pelo fone 
3547-7001. Então tá combinado: nosso 
encontro é amanhã, a partir das 16h, 
para curtir esse arraiá que será danado 
de bom!
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Atenção! A FFR, empresa responsá-
vel pelo abastecimento no Pasárgada, 
avisa que faltará água em algumas 
áreas na semana que vem. Está pro-
gramado para os dias 16 e 17 de ju-
lho, próxima segunda e terça-feira, 
a parada do bombeamento do poço 
que atende algumas alamedas do 
condomínio, para manutenção e lim-
peza do sistema. O objetivo é elevar 
a vazão e, assim, evitar possível falta 
d’água neste período de estiagem. Os 
moradores atendidos pelas alamedas 
afetadas deverão fazer economia de 
água, deixando uma reserva para os 
dois dias de operação. A interrupção 
de água atingirá os moradores das se-
guintes vias:
 Alameda Plenitude 
 Alameda Estrela da Manhã
 Alameda Estrela da Vida Inteira 
 Alameda Horizontes
 Alameda Amigo do Rei 
 Alameda das Cantigas 
 Alameda Madrigais 
 Avenida Manuel Bandeira até n°1137
O abastecimento será normalizado a 
partir de quarta-feira, 18 de julho. A 
ASPAS lamenta o transtorno e conta 
com a compreensão de todos e todas.
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