
Como comentamos na última 
coluna, a ASPAS está buscando 
uma solução para os pontos do 
Pasárgada com processo de ero-
são intenso, o que pode ser atenu-
ado com uma melhor drenagem 
das ruas do condomínio. As di-
retorias de Meio Ambiente e In-
fraestrutura estão investindo na 
correção das áreas críticas, mas, 
também, em medidas preventivas 
para conter novas erosões e o as-
soreamento de córregos. A ASPAS 
encaminhou um ofício à Vale, 
solicitando providências para a 
contenção de enxurradas, im-
plantação de um sistema de dre-
nagem, que promova a infiltração 
das águas pluviais, e o fechamen-
to das estradas e acessos que fo-
ram abertos e não estão sendo 
utilizados pela empresa, na área 
localizada acima das cabeceiras 
do córrego Tamanduá. Na última 
quarta-feira, houve uma reunião 
entre técnicos da mineradora e o 
supervisor operacional da ASPAS, 
Jair Pereira. No encontro, a mine-
radora se comprometeu a reali-
zar, de imediato, algumas barrei-
ras de contenção de água. A Vale 
também irá apresentar, entre 60 e 
90 dias, um laudo mais preciso da 
situação, com sugestões para evi-
tar as enxurradas e erosões.

NOSSO ARRAIÁ VEM AÍ: ENTENDA COMO É PLANEJADA E CUSTEADA A FESTA JULINA DO PASÁRGADA

ConViver
ConVIVER bem também é pres-
tigiar a Escola Aracê, uma ins-
tituição associativista, gerencia-
da pelas famílias das próprias 
crianças, muitas delas morado-
ras do Pasárgada. Neste sábado, 
23, tem festa junina, a partir da 
17h, na Aracê, que fica na Rua 
Córdelia, 129, no Vale do Sol.

O São João do Pasárgada é o evento 
mais aguardado do condomínio. Por 
isso, tudo tem que sair nos conformes. 
Este ano, avançamos um pouco no 
calendário e o arraiá acontecerá no 
sábado, 14 de julho, e os convites já 
estão à venda na sede administrativa 
da  ASPAS. Para que se repita o su-
cesso dos anos anteriores, há meses, 
diretores da ASPAS, funcionários e as-
sociados voluntários, vêm planejando 
todos os detalhes. É preciso escolher 
a data, equacioná-la com a disponibi-
lidade da banda, definir a decoração 
e o valor dos convites. É com a ven-
da dos ingressos e alguns patrocínios 
que são custeadas as despesas da festa.  
O arraiá julino demanda uma grande 
infraestrutura, que envolve a locação 
da estrutura do palco, da sonorização, 
das barracas de comidas e bebidas, das 

mesas, cadeiras e banheiros químicos. 
O Trio Lampião, de forrozeiros que ga-
rantem a animação da festa, também 
é financiado com a venda de convites, 
assim como o ECAD, órgão que re-
cebe direitos autorais pela execução 
das músicas.  O valor arrecadado com 
os ingressos ainda cobre os custos de 
toda a decoração da festa e da locação 
dos brinquedos infantis.  Mas todo o 
esforço valerá a pena quando a sanfo-
na começar a tocar, animando a festa 
mais famosa do Pasárgada!

A Comissão Permanente de Água, for-
mada por 13 diretores e associados, 
que estuda a implantação de um novo 
sistema de abastecimento para o Pa-
sárgada, apresentou à FFR Pasárgada 
Empreendimentos a minuta do TAC  
(Termo de Ajustamento de Condu-
ta), com todo o escopo do acordo. A 
Comissão aguarda o retorno do em-
preendedor para dar continuidade à 
assinatura do termo. Paralelamente, 
a diretoria está fazendo levantamen-
to de custo para implantação de uma 
nova captação, cujo resultado será 
entregue à comissão nos próximos 15 
dias, para, depois, ser apresentado em 
AGE. Os trabalhos continuarão.

Acompanhe as etapas de reformula-
ção do Estatuto da ASPAS:
 » Até 29/06: os associados poderão 
consultar o Estatuto com as alte-
rações propostas no site da ASPAS 
(www.pasargada.etc.br/associado/
comunicados), ou solicitar uma có-
pia na sede administrativa.

 » 30/06: reunião aberta sobre o novo 
Estatuto. A comissão de reformula-
ção do documento apresentará as 
mudanças propostas. Os associados 
poderão apresentar novas contri-
buições e sugestões.

 » Até 21/07: prazo para encaminha-
mento, por escrito, de emendas mo-
dificativas, aditivas ou supressivas 
para a Comissão do Estatuto. As 
sugestões serão examinadas pela 
Comissão, que poderá incorporá-las 
à sua própria proposta de alteração 
do Estatuto ou encaminhá-las para 
votação na AGE.

 » 30/07: Assembleia Geral Extraordi-
nária para votação da proposta de 
alteração do Estatuto.
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