
“Fiquei impressionado com a visita 
às nascentes do entorno do Pasárga-
da, porque vi locais possivelmente 
nunca explorados, com mata atlân-
tica fechada, garantindo a preserva-
ção de córregos”. A boa notícia é do 
biólogo Rômulo Melo que, na se-
mana passada, junto do engenhei-
ro Robert Oliveira, inspecionaram 
nascentes nos arredores do con-
domínio, acompanhados de Jair 
Pereira e outros funcionários da 
ASPAS. A visita é uma das etapas 
de um diagnóstico hidroambien-
tal das nascentes, focos erosivos 
e pontos de degradação da área 
de influência hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, o que con-
templa o Pasárgada. O diagnós-
tico é financiado pelo Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Ve-
lhas e está sendo executado pela 
Projeta Consultoria e Serviços. 
Na inspeção da semana passada, 
os profissionais da consultoria 
percorreram cerca de oito km nas 
imediações do Pasárgada e iden-
tificaram 11 nascentes. No fim da 
Alameda Amigos do Rei, eles en-
contraram uma nascente originá-
ria de uma cachoeira, com águas 
que possivelmente formam o cor-
régo Marumbé: “É uma região bem 
preservada, com tocas de animais 
maiores e dá a impressão de que 
nunca foi visitada”, aponta o biólo-
go Rômulo. Em sua avaliação, “as 
nascentes do entorno do Pasárgada 
apresentam, à primeira vista, sinais 
de água de ótima qualidade”.

No último sábado, 25 de agosto, os 
associados da ASPAS se reuniram 
para uma assembleia que abordou o 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), acordado entre a associação 
e a FFR Empreendimentos, que per-
mitirá a mudança de gestão de água 
no Pasárgada. A elaboração e a assi-
natura do TAC junto à FFR foi uma 
pauta aprovada em assembleia, que 
permite a continuidade do projeto, 
também autorizado pelos associados, 
de dar à ASPAS a concessão de serviço 
público de gestão da água no Pasár-
gada. A diretora administrativa Flávia 

Stortini apresentou detalhadamente 
o  conteúdo do TAC, destacando quais 
serão as obrigações da FFR para as 
obras de engenharia que irão aper-
feiçoar o atual sistema de captação, 
reservação e abastecimento de água 
do condomínio. Foi esclarecido que 
a FFR se responsabilizará, pelo prazo 
de dois anos, depois da transferência 
da gestão da água para a ASPAS, pelo 
custo de obras de recuperação do sis-
tema de distribuição caso o problema 
resulte de inadequação da infraestru-
tura. Todas as reformas necessárias 
para a adequação do sistema de água 
serão executadas sob orientação téc-
nica de um profissional capacitado, 
contratado pela FFR e com o moni-
toramento da ASPAS. A próxima pro-
vidência da comissão de associados e 
diretores que analisa o assunto será a 
realização de estudos sobre a melhor 
alternativa para a ASPAS no gerencia-
mento da água do Pasárgada.

Reestabelecido o fornecimento de água 
na região da mata. Na terça e na quar-
ta, a área ficou com o abastecimento 
comprometido em função de manu-
tenção feita pela FFR em parte do re-
servatório, que apresentava rachadura.  
Foi equacionado também o problema 
de abastecimento de água na região sul 
do Pasárgada, depois de manutenção e 
limpeza do poço artesiano.

A ASPAS faz chamada para os associa-
dos que queiram compor uma comis-
são para ajustes ao novo Estatuto da 
associação. Os voluntários vão se ocu-
par de três tarefas: adaptações no Re-
gimento, elaboração de Regulamento 
Eleitoral e criação de Regulamento de 
empreendimentos comerciais. Os inte-
ressados devem procurar pessoalmen-
te a sede administrativa da ASPAS ou 
fazer contato com a Nathália ou Giane, 
pelo telefone 3547-7001.
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ConViver
ConVIVER bem também é pres-
tigiar os eventos da Aracê, uma 
escola associativista, ou seja, ge-
renciada pelos próprios pais de 
alunos, muitos deles moradores 
do Pasárgada. Com sede no Vale 
do Sol, a escola está com um con-
vite irresistível para este sábado, 1º 
de setembro: um festival de brin-
cadeiras de rua, com corda, carri-
nho de rolimã, bola e peteca para 
os pequenos e os grandes se di-
vertirem a valer!! As brincadeiras 
vão acontecer em frente à escola, 
que fica à rua Cordélia, 129, de 10 
às 12h. A Aracê e os parceiros do 
festival, o CLIC (Centro Lúdico de 
Interação e Cultura) e o Instituto 
Cresce, pedem aos participantes 
que usem filtro solar, roupas con-
fortáveis e levem garrafinha ou 
copo para água. A escola oferecerá 
banheiros e bebedouro.
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