
O Pasárgada está ganhando um 
novo calçamento, mas junto das 
obras do intertravado é preciso 
pensar em um bom sistema de 
drenagem das vias, na ocorrência 
de chuvas. As diretorias de Meio 
Ambiente e de Infraestrutura da 
ASPAS identificaram 38 pontos 
críticos no condomínio, ou seja, 
áreas que já apresentam processo 
de erosão intenso. De acordo com 
o diretor de Infraestrutura, Luís 
Felipe Salgado, “é fundamental 
um sistema eficiente de drenagem 
pluvial, fazendo com que água seja 
absorvida ao máximo, especialmente 
nos dois quilômetros de extensão da 
avenida Manuel Bandeira, para que 
não chegue com impacto ao córrego 
do Tamanduá”. O diretor explica 
que se não houver intervenção, 
há o risco de  processos erosivos 
de alta intensidade, provocando 
sulcos de erosão, voçorocas e en-
xurradas.  Para solucionar o pro-
blema, serão implantados jardins 
drenantes e restaurados os pontos 
de drenagem já existentes. A ideia 
é aproveitar parte do material que 
está sendo retirado do calçamen-
to anterior, como os blocos de 
concreto dos meios-fios, e buscar 
uma integração dessas interven-
ções com um projeto paisagístico 
ao longo das vias.

COMUNIDADE DO PASÁRGADA PODERÁ DISCUTIR NOVO ESTATUTO DA ASPAS, EM REUNIÃO ABERTA

ConViver
ConVIVER bem também é valo-
rizar o talento artístico de nossos 
vizinhos. Os associados Letícia 
Carneiro e Rodrigo Quik estão co-
memorando 18 anos da Quik Cia 
de Dança. Criada depois de os bai-
larinos integrarem por 12 anos o 
Grupo Corpo, a Quik Cia de Dan-
ça realiza projetos no campo da 
produção artística e da educação 
pela arte, desenvolvendo pesqui-
sas e linguagens inovadoras em 
dança contemporânea. Para come-
morar os 18 anos de trajetória, a 
Quik está apresentando o espetá-
culo “Tecituras”, em São Paulo.

Este ano, o Estatuto da ASPAS está 
sendo reformulado e a comunidade 
do Pasárgada poderá debater sobre o 
novo documento, no fim deste mês. 
O Estatuto passou pela análise de 
uma comissão composta por direto-
res, conselheiros fiscais e associados e, 
também, ganhou comentários e suges-
tões de outros gestores da associação. 
A partir de hoje e até o dia 29 de ju-
nho, o Estatuto com as alterações pro-
postas poderá ser acessado no site da 
ASPAS (www.pasargada.etc.br), ou o 
associado solicitar uma cópia na sede 
administrativa. Outra data importante 
é uma reunião aberta, que acontecerá 
no dia 30 de junho, às 9h, na sede da 
ASPAS. Nesse encontro, a comissão de 
reformulação do Estatuto apresentará 
as mudanças propostas, debaterá e es-
clarecerá pontos importantes do novo 
documento. Os associados também po-
derão apresentar novas contribuições, 
sugestões ou outros posicionamentos. 
Informe-se sobre as mudanças e traga 
suas sugestões para a reunião aberta. 
Pensando juntos poderemos construir 
um Estatuto alinhado aos interesses da 
maioria da comunidade do Pasárgada!

HOMENAGEM
O presidente da ASPAS, Manoel 
Ambrósio, foi um dos homenage-
ados ontem, na Câmara Municipal 
de Nova Lima, durante a entrega 
de menção honrosa a líderes co-
munitários do município. A ho-
menagem é concedida a todas as 
lideranças que se empenham pela 
melhoria da qualidade de vida dos 
moradores de Nova Lima. Para-
béns ao Manoel!
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NOVO ESTATUTO

FESTA JULINA

NOSSO
AMBIENTE

Nosso arraiá, no sábado, 14 de julho, 
tem tudo para manter a tradição de 
melhor festa do Pasárgada! A comis-
são organizadora está trabalhando 
para valer, pensando na decoração, 
nas barracas de quitutes e acertando 
os detalhes dos forrós e xaxados com 
o Trio Lampião. Se você quer garantir 
logo seu convite da festa julina, eles já 
estão à venda na sede administrativa 
da  ASPAS, a R$ 40,00 ou a R$ 35,00 
mais 1 litro de leite integral. Lem-
brando que o leite será doado para o 
Projeto Social Transformar, do Jardim 
Canadá, mantido pela Associação dos 
Condomínios Horizontais (ACH).


