
Na coluna de hoje, falamos do tra-
balho que vem sendo feito para 
acompanhamento e proteção de 
nascentes e córregos no entorno 
do Pasárgada. Com o lema “Co-
nhecer para proteger”, a intenção 
da iniciativa é poupar os manan-
ciais hídricos, um dos maiores 
patrimônios naturais que o Pasár-
gada possui. Essa riqueza envolve 
as nascentes, os córregos e seus 
meandros, bem como a vegetação 
ripária e a fauna. Foram percor-
ridos, nos últimos meses, alguns 
trechos do córrego Tamanduá, vi-
sando identificar suas nascentes, 
as captações hídricas, facilitando 
o acesso para o monitoramento da 
vazão de água e sua qualidade. Fo-
ram detectados, também, os locais 
com assoreamento de sedimentos 
provenientes da área de minera-
ção e dos lotes e trilhas carreados 
pelas enxurradas, além de locais 
com potencial para a contempla-
ção, visando integrar mais a nossa 
comunidade com o seu entorno.

No último sábado, 08, a ASPAS con-
vocou seus associados para uma As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE). 
Os presentes foram informados sobre 
a antecipação do dissídio coletivo do 
sindicato dos funcionários de janeiro 
de 2019 para setembro de 2018. Em 
virtude disso, foi votada a antecipação 
de reajuste de mensalidade de 10% 
de janeiro de 2019 para outubro de 
2018, já que os salários de setembro 
são pagos em outubro. No boleto de 
janeiro, com o novo valor acordado, 
será acrescentado o reajuste referente 
a outubro, no de fevereiro, o referente 
a novembro e, no de março, o de de-
zembro. A ASPAS se coloca à disposi-
ção de seus associados para qualquer 
esclarecimento referente ao reajuste.
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ConViver
ConVIVER bem também é... pres-
tigiar o encerramento da feirinha 
do Pasárgada. Hoje tem a última 
Cesta Feira do ano. E para encerrar 
com chave de ouro, haverá produ-
tos com motivos natalinos e ofici-
nas para a meninada. Os pequenos 
terão pintura facial e aprenderão 
a confeccionar balões. A feirinha 
começa às 16h e acontece na sede 
administrativa da ASPAS e hoje, 
excepcionalmente, terá o horário 
estendido. Não perca!

UM BAITA SUSTO...
... no Pasárgada nesta noite, 14. Uma 
jaguatirica invadiu o galinheiro da 
casa de um associado e devorou sete 
aves! Veja foto:

APLICATIVOS DE 
TRANSPORTE
A equipe de segurança do Pasárgada 
informa que os moradores que solici-
tarem serviços de transporte por meio 
de aplicativos como o Uber devem 
avisar às portarias com antecedência. 
Essa providência agiliza o atendimen-
to e evita transtornos.

Amanhã é dia de festejar o ano que 
passou. Os funcionários da ASPAS 
farão uma confraternização de Natal, 
em um sítio, celebrando o ano de tra-
balho e recarregando as baterias para 
2019. A ASPAS agradece a dedicação 
de toda equipe e deseja que o próximo 
ano também seja de muito trabalho, 
alegria e paz!

Nesta terça-feira, uma conquista im-
portante para o Pasárgada. Depois 
de seis meses de tentativas junto à 
CEMIG, a ASPAS conseguiu a insta-
lação de um transformador trifásico, 
o que vai melhorar a iluminação das 
ruas, residências e o desempenho das 
bombas de abastecimento de água. 
O transformador foi instalado entre 
a sede administrativa e a portaria A, 
mas futuramente, a intenção é que 
todo o condomínio seja beneficiado.

O associado Marcelo Lyra faz um ape-
lo aos proprietários de casas na Mata 
e em outras regiões do Pasárgada, mas 
que não residem no condomínio, em 
relação aos seus animais de estima-
ção. Segundo o associado, há muitos 
latidos de cães, sinalizando falta de 
atenção dos donos: “Particularmente 
tenho sofrido muito com o barulho, seja à 
noite, de madrugada ou mesmo durante o 
dia (pois trabalho em casa), e o incômodo 
tem ocorrido quase que diariamente. Aos 
vizinhos que conheço e tenho intimidade 
já solicitei ajuda. Uns atenderam pronta-
mente e entenderam a situação,  porém, 
outros parecem não se importar e igno-
ram o incômodo pelo fato de não residi-
rem no Pasárgada”, afirma.
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