
No sábado, 25 de agosto, acontece 
uma nova Assembleia Geral Extra-
ordinária (AGE) dos associados da 
 ASPAS. Dessa vez, a reunião será para 
a apresentação do Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) entre a 
ASPAS e a Pasárgada FFR Empreen-
dimentos. Lembrando que em pauta 
aprovada em assembleia, a ASPAS 
elaborou, junto a uma comissão de 
moradores, e apresentou à FFR um 
TAC que mudará a gestão de água do 
condomínio, transformando a asso-
ciação em concessionária de serviço 
público, podendo, assim, melhorar o 
sistema de captação e distribuição. Na 
próxima AGE, serão demonstradas as 
propostas da ASPAS e as contraparti-
das que serão arcadas pela FFR para a 
implantação do novo sistema de água. 
A assembleia tem primeira chamada 
às 9h e segunda, às 9h30, e acontecerá 
na sede administrativa da ASPAS.

Nesta semana, o Pasárgada recebeu 
a visita de profissionais responsá-
veis pela realização de um diagnós-
tico hidroambiental das nascentes 
e dos focos erosivos e pontos de 
degradação da área de influência 
hídrica da Estação Ecológica de 
Fechos. O Pasargada e os córregos 
Tamanduá e Capão da Serra foram 
incluídos nesse estudo. O diagnósti-
co é financiado pelo Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do Rio das Velhas 
e está sendo executado pela Projeta 
Consultoria e Serviços, a partir de 

um projeto proposto por dois mo-
radores de  Pasárgada, o biólogo 
Leonardo Vianna e o engenheiro 
florestal Paulo Neto. Nesta primeira 
visita, acompanhada por represen-
tantes da ASPAS, os profissionais 
da Consultoria estão identificando 
as nascentes e pontos de erosão. Um 
dos resultados do projeto será a ins-
talação de placas identificando as 
características de 20 nascentes na 
nossa região. De acordo com Leo-
nardo Vianna, um diagnóstico como 
esse “é extremamente relevante, por-
que é o primeiro passo para ações que 
podem conservar e recuperar nascentes 
e pontos de erosão da Estação de Fechos 
e o seu entorno”.

PRÓXIMA ASSEMBLEIA TRATARÁ DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A ASPAS E A FFR

Amanhã, 18 de agosto, ótima 
oportunidade para adultos e 
crianças colocarem o cartão de 
vacinação em dia. Haverá imu-
nização pertinho do Pasárgada, 
na sede da Associação dos Mora-
dores do Residencial Vale do Sol 
(APREVS), Avenida Terra, 28. O 
foco da campanha de sábado é a 
vacinação contra sarampo e pó-
lio, mas haverá imunização con-
tra outras doenças. O horário de 
atendimento é de 9h às 12h e de 
13h às 16h.

Comece a separar roupas, sapatos, arti-
gos de decoração e tudo mais que você 
nunca usou ou não tem mais serventia. 
Em outubro a ASPAS organiza o Bazar 
do Desapego. Os produtos serão or-
ganizados e vendidos pela associação, 
durante quatro dias. Os associados 
que enviarem seus desapegos devem 
deixar uma relação das mercadorias, 
bem como seus preços. A ASPAS co-
brará uma taxa de 20% sobre a venda 
de cada produto. Maiores informações 
com a Nathália ou a Giane, na sede ad-
ministrativa da ASPAS: 3547-7001.
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VACINAÇÃOBAZAR DO 
DESAPEGO

NOSSO
AMBIENTE

ConViver
ConVIVER bem também é esti-
mular a amizade da criançada do 
Pasárgada na Cesta Feira. Alguns 
pais têm comentando que muitos 
pequenos já elegeram a feirinha 
da ASPAS como ponto de encon-
tro às sextas-feiras. Na varanda e 
no entorno da sede da associação, 
elas brincam, batem papo e estrei-
tam os laços, tornando pra lá de 
especial a infância no Pasárgada!
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