
A coluna de hoje fala da impor-
tância de uma mobilização social 
em torno das questões ambientais. 
Sem uma participação efetiva dos 
moradores nos processos de cons-
trução coletiva fica limitada nossa 
capacidade de tornar o nosso es-
paço um lugar me-
lhor para se viver. 
Posturas individu-
alistas são muito 
menos eficazes do 
que ações coletivas 
na busca de solu-
ções para o tema 
ambiental, tão caro 
a moradores e pro-
prietários, o qual 
engloba situações 
de alta complexida-
de, e resolvê-las de-

manda empenho. Exigências e crí-
ticas sem interação e participação 
tornam-se inócuas. Nosso convite 
é para que todos participem das as-
sembleias, comissões e do processo 
de escolha do futuro Conselho De-
liberativo. Todos esses são espaços 
fundamentais para o bom debate, 
a troca de ideias e, sobretudo, para 
o exercício da boa governança. Ve-
nha, participe!

Na semana que vem, nos dias 20 e 21, 
terça e quarta-feira, um dos reservató-
rios de água do Pasárgada passará por 
higienização. Por causa do procedi-
mento, algumas regiões do condomí-
nio poderão ficar sem água. Segundo 
Eduardo de Souza, da FFR, o abasteci-
mento se normaliza a partir de quinta, 
22. Veja, a seguir, as regiões que pode-
rão ser afetadas:
• Alameda das Flores;
• Alameda da Poesia, até o nº 699;
• Avenida Manuel Bandeira, da Poesia 

até nº 147; 
• Alameda do Luar; 
• Alameda da Aurora; 
• Alameda da Ternura;
• Alameda dos Versos;
• Alameda da Vida; 
• Alameda da Felicidade; 
• Alameda do Silêncio;
• Área Pasárgada 2 (Alameda 

Marcelina).

E por falar em preservação ambien-
tal, amanhã, 17, tem a 1ª Caminha-
da Meditativa “Fechos eu Cuido”, 
no Vale do Sol. A reserva de Fechos 
é vizinha do Pasárgada, dos bairros 
Jardim Canadá e Vale do Sol. É uma 
área rica em biodiversidade, possui 
alto potencial de preservação de es-
pécies da fauna e da flora nativas e 
abriga um importante manancial de 
abastecimento de águas. A caminha-
da, promovida pelo Instituto Cresce 
e o SIM Yoga Stúdio, quer chamar a 
atenção para a preservação de Fechos. 
Será um trajeto de nível intermediá-
rio, com caminhada por trechos em 
trilhas e a maior parte em estrada de 
terra. Haverá parada em mirantes, 
orientação ambiental, meditação em 
grupo e interpretação de paisagem. 
As inscrições custam R$ 20, dão di-
reito a uma camiseta e podem ser fei-
tas pelo link: https://goo.gl/GxkmXq
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ConViver
ConVIVER bem também é...
apoiar a Aracê, escola de pedago-
gia Waldorf, associativista, total-
mente gerenciada por mães e pais 
de alunos, muitos deles morado-
res de Pasárgada. Com sede no 
Vale do Sol, a escola está rifando 
a fotografia acima, de Pedro Davi, 
para arrecadar fundos. Cada nú-
mero custa 10 reais e pode ser ad-
quirido com mães e pais de alu-
nos. O bilhete também pode ser 
comprado via depósito bancário, 
na conta da escola: 

Associação Pedagógica Aracê 
CNPJ: 23.641.810/0001-22
Caixa Econômica Federal 
Agência 4385 
Conta 4973-2 
Operação 013 poupança

NOSSO
AMBIENTE

CESTA FEIRA
Hoje nao haverá feirinha, que 
retorna na próxima semana.

SHOW DE TITANE
E mais uma iniciativa de cunho 
ambiental. Também amanhã, 17, a 
cantora Titane faz show em Maca-
cos, com o objetivo de denunciar as 
agressões às águas de nossa região. 
A apresentação acontece às 20h, na 
igrejinha de Macacos.


