
Reserve a manhã de sábado para 
se inteirar de uma pauta importan-
te para o Pasárgada. Amanhã, 25 de 
agosto, acontece a Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) dos associa-
dos da ASPAS para a apresentação 
do Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) entre a associação e a FFR 
Empreendimentos. A elaboração e a 
assinatura do TAC junto à FFR foi 
uma pauta aprovada em assembleia, 
que permite a continuidade do pro-
jeto, também autorizado pelos asso-
ciados, de dar à ASPAS a concessão 
de serviço público de gestão da água 
no Pasárgada. A diretoria da ASPAS, 

junto a uma comissão de moradores, 
redigiu o documento que possibili-
tará mudanças no gerenciamento de 
água do condomínio, melhorando o 
sistema de captação e distribuição. 
Na AGE, serão demonstradas as pro-
postas da ASPAS e as contrapartidas 
que serão arcadas pela FFR para a 
implantação do novo sistema de 
água (veja, também, entrevista sobre 
o assunto com um dos integrantes da 
comissão de água, na coluna Nosso Am-
biente). A assembleia tem primeira 
chamada às 9h e segunda, às 9h30, e 
acontecerá na sede administrativa da 
ASPAS. Participe!

Atenção, moradores da região da 
Mata. A pedido da FFR, a ASPAS infor-
ma que haverá interrupção de abaste-
cimento de água na próxima terça e 
quarta-feira, 28 e 29 de agosto. O mo-
tivo da suspensão é a manutenção em 
parte do reservatório, que apresenta 
rachadura. Na quinta-feira, 30, o abas-
tecimento será reestabelecido, mas 
os moradores precisarão economizar 
água no fim de semana, deixando uma 
reserva para os dias de escassez.

Na coluna de hoje, conversamos 
com o associado e consultor em 
tecnologia, Antônio Plais, um dos 
integrantes da comissão de água 
do Pasárgada. Junto a outros mo-
radores, Antônio participou de to-
das as discussões que culminaram 
na elaboração do Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) assi-
nado entre a ASPAS e a FFR. Esse 
documento é um passo importan-
te para que a ASPAS possa assu-
mir o gerenciamento do sistema 
de distribuição e abastecimento 
de água no Pasárgada: “Acredita-
mos que o TAC que será apresenta-
do na AGE de amanhã foi o melhor 
possível. Não é o ideal, mas é o docu-
mento que possibilitará à ASPAS ter 
o controle sobre a água do condomí-
nio e o recurso não ficar na mão de 
terceiros”, afirma. Para ele, o TAC 
resguarda a ASPAS por dois anos, 
porque estabelece que a FFR tem, 
perante a justiça, a responsabili-
dade de arcar com as obras para 
a implantação do novo sistema: 
“Com o estabelecimento desse prazo, 
a FFR fica encarregada de realizar 
as reformas necessárias para que o 
novo sistema de distribuição e cap-
tação de água seja implantado, e que 
também assuma o reparo de eventu-
ais problemas que possam surgir”. O 
associado destaca que a assinatura 
do TAC é a primeira medida para 
que o Pasárgada resolva o gran-
de impasse relacionado à água: 
“Temos que virar essa página, dan-
do credibilidade para que a ASPAS 
seja independente no gerenciamento 
da água. Toda a comissão de mora-
dores trabalhou com muita união, 
deixando de lado as desavenças e fir-
me nesse propósito de fazer com que 
a associação possa assumir a gestão 
e resolver, finalmente, o problema de 
distribuição e abastecimento de água 
no Pasárgada”, resume.
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ConViver
ConVIVER bem também é se jun-
tar aos vizinhos em causas huma-
nitárias. A associada e gestora cul-
tural Karla Bittar fez um apelo no 
grupo de whatsapp de associadas 
do Pasárgada em prol da Maju, 
um bebê de 8 meses, que tem uma 
doença de pele rara e grave. A res-
posta das vizinhas não podia ser 
melhor e Karla conseguiu vários 
donativos para Maju, que é por-
tadora de doença que dificulta a 
fixação da camada da epiderme 
na derme. Com isso, a pele e as 
mucosas ficam frágeis, formando 
bolhas e feridas severas. “Houve 
um envolvimento muito grande das 
vizinhas de Pasárgada. Foi gente que 
nunca tinha visto até a minha casa 
levar contribuições para a Maju. 
Além de doações em dinheiro, recebi 
fraldas, lenços umedecidos, cremes e 
pomadas. Todos os itens são neces-
sários para os curativos da Maju 
que ficam, mensalmente, em 29 mil 
reais”. Quem quiser entrar nessa 
corrente do bem, como fizeram 
as associadas de Pasárgada, pode 
fazer contato pelo telefone (31) 
98634-0269 ou pela página www.
facebook.com/ajudeamaju/

AGE IMPORTANTE


