
A coluna de hoje informa sobre o 
trabalho que vem sendo realizado 
pela ASPAS de identificação e solu-
ção dos pontos críticos relaciona-
dos à drenagem das vias de circula-
ção interna do Pasárgada. Divulga, 
também, as ações que vêm sendo 
implantadas pela associação para 
melhorar o sistema de captação de 
água para abastecimento de nossa 
comunidade e as instalações dos re-
servatórios para distribuição. Com 
relação ao primeiro ponto, as estru-
turas de contenção das enxurradas 
foram reforçadas em vários locais do 
condomínio. No tocante ao segundo 
aspecto, as estruturas de captação e 
armazenamento de água do Pasár-

gada estão passando por diversas 
melhorias.  Em quatro pontos de 
captação de água do córrego Taman-
duá – Mata, Pasárgada 2 e dois na 
Manuel Bandeira, foram construídas 
ou reformadas as casas de bomba. 
Além disso, houve a instalação de 
uma bomba reserva para auxiliar 
as já existentes. Outra melhoria em 
andamento está sendo a de higieni-
zação dos reservatórios, os dois da 
Avenida Manuel Bandeira já foram 
limpos. O trabalho está sendo reali-
zado pelo gerente operacional, Jair 
Pereira, responsável pelos serviços 
elétricos e hidráulicos, e pelo mestre 
de obras, José de Souza, que cuida da 
parte de alvenaria. Todas as melho-
rias estão sendo feitas sem qualquer 
gasto com material de construção, já 
que estão sendo usadas sobras doa-
das pelos associados. (Na foto abaixo 
é possível ver a casa de bomba da Mata 

antes e depois das melhorias, assim 
como o resultado da higienização feita 
no reservatório da Manuel Bandeira). 
O Nosso Ambiente de hoje também 
divulga uma atividade de educação 
ambiental que acontecerá no Pasár-
gada, em 03 de agosto. Trata-se de 
um curso, que será ministrado pela 
Embaúba Ambiental, com o objeti-
vo de realizar um monitoramento 
participativo da qualidade da água 
do córrego Tamanduá. O curso faz 
parte do projeto “Por Aqui Passa Um 
Rio” demandado pelo Subcomitê da 
Bacia Hidrográfica Águas da Moeda, 
visando realizar atividades que pro-
movam o reconhecimento e o per-
tencimento das comunidades locais 
em relação às bacias hidrográficas 
em prol da defesa dos recursos hí-
dricos. Os interessados podem obter 
maiores informações e se inscrever 
na sede administrativa da ASPAS.

NOSSO
AMBIENTE

Está chegando o Arraiá do Pasárgada. 
Nossa festa será no sábado, 13 de ju-
lho, a partir das 16h, na sede admi-
nistrativa da ASPAS. Este ano duas 
atrações musicais animarão o arraiá: a 
Banda Carlim Alves, às 18h, e a Banda 
Alcalyno, às 20h. E, no intervalo entre 
as bandas, haverá a tradicional quadri-
lha. Uma novidade este ano é a venda 
de mesa, com cinco lugares. Os convi-

tes estarão disponíveis para compra a 
partir de segunda, 24/06. Quem se an-
tecipar e comprar no 1º lote, até 30/06, 
pagará R$ 40,00 o convite individual 
e R$ 200,00 a mesa. Os valores do 2º 
lote, a partir de 01/07, são R$ 50,00 o 
convite unitário e R$ 250,00 a mesa. 
Vai ser bom demais da conta! Não dei-
xe para última hora e aproveite os pre-
ços promocionais.

FALTA MENOS DE UM MÊS PARA O ARRAIÁ DO PASÁRGADA.
NESTA EDIÇÃO VOCÊ FICA POR DENTRO DE TODOS OS DETALHES DA FESTA!
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OLHA A CHUVA...É MENTIRA!!! PROIBIÇÃO/PONTE

VIGILANTE NOTA 10

Por determinação da Defesa Civil 
de Nova Lima, veículos pesados es-
tão proibidos de trafegar pela ponte 
próxima à portaria B do Pasárgada. 
A interdição para esse tipo de veícu-
lo será mantida até que se faça um 
estudo sobre os reparos necessários. 
Até a liberação total da ponte, conta-
mos com a compreensão e colabora-
ção de todos!

O time de vigilantes do Pasárgada 
sempre se destaca pela competência. 
Recentemente, a filha dos associados 
Marcelo Smigay e Rachel Vianna, 
trancou-se sozinha no quarto.  O se-
gurança Welbert entrou em campo, 
subiu pelo telhado, entrou pela jane-
la e conseguiu socorrê-la. “Minha fi-
lha ficou emocionada e deu um abraço 
nele muito agradecida”, contou o papai 
Marcelo.  Valeu, Welbert, você fez um 
gol de placa!


