
LIXO NO LUGAR 
ERRADO
É quase inacreditável o volume de 
lixo recolhido na estrada de acesso ao 
Pasárgada no primeiro trabalho de limpe-
za da via. Os funcionários da manutenção 
da Aspas juntaram seis sacos de descar-
tes, entre eles, latinhas de refrigerante 
e cerveja e sacolas plásticas. O recolhi-
mento foi feito da rotatória de acesso ao 
Pasárgada até a nova portaria e será repe-
tido quinzenalmente.  Além desse traba-
lho, a partir de agora, quando estiverem 
varrendo as ruas do Pasárgada, os fun-
cionários estão instruídos a recolherem 
qualquer lixo que encontrem. No caso 
da estradinha a associação também fará 
uma campanha de conscientização das 
pessoas com placas educativas e divulga-
ção nas redes sociais. Cada morador pode 
se engajar nessa campanha, ajudando a 
conscientizar os prestadores de serviço e 
visitantes, pois são eles os principais res-
ponsáveis pelo lixo jogado na via. 

COMBATE AO 
COVID-19
Nos últimos dias, a Aspas implantou 
novos procedimentos para continuar 
protegendo o Pasárgada do coronavírus. 
Embora uma parcela da população tenha 
voltado ao trabalho presencial e o comér-
cio esteja aberto, a pandemia ainda não 
cessou e é preciso ficar atento. Veja as 
providências tomadas pela associação:

• A van que atende ao condomínio voltou 
a circular, mas foram feitas adequações 
no veículo, que agora tem lotação máxi-
ma de 10 passageiros e porta automá-
tica, evitando que os usuários toquem 
em sua superfície. Antes de entrar no 
veículo, a temperatura dos passageiros 
é medida e há álcool em gel à disposi-
ção. Foi criado, ainda, um horário extra 
do Jardim Canadá para o Pasárgada no 
período da manhã, que é o mais dispu-
tado, evitando, assim, a aglomeração 
de passageiros. Para checar se há lugar 
disponível existe um grupo de whats
app que informa aos usuários a lotação 
da van. 

• A aferição de temperatura também pas-
sou a ser feita nas duas portarias do 
Pasárgada. Os seguranças estão medin-
do a temperatura de prestadores de ser-
viço e dos visitantes, além de moradores 
que solicitarem. O convidado que esti-
ver com a temperatura alterada pode-
rá entrar no condomínio apenas com o 
aval do associado que será visitado.

•  No setor administrativo também houve 
mudança. Agora as duas funcionárias 
e a estagiária estão cada uma em um 
ambiente. O atendimento ao público 
externo continua sendo com máscara 
e o uso da proteção também é exigido 
de quem entra na sede administrativa. 

BRAQUIÁRIA 
NA 
ENCANTADO
A Aspas plantou capim braquiária na 
encosta da Alameda do Encantado, 
via do Pasárgada que tem sido atin-
gida por deslizamentos de terra e foi, 
inclusive, interditada depois das for-
tes chuvas do início do ano. Com os 
temporais de janeiro, a terra que des-
ceu das encostas chegou ao Córrego 
Marumbé, dificultando o funciona-
mento das bombas e o abastecimen-
to de algumas vias do Pasárgada. A 
braquiária ajudar a fixar a terra, mas 
é uma medida paliativa. A Aspas 
optou pelo plantio para minimizar 
os efeitos da próxima estação chu-
vosa enquanto aguarda a solução 
definitiva por parte da Prefeitura 
de Nova Lima, que é a responsável 
pela via pública.

BARREIRA 
CONTRA O 
FOGO
Uma medida importante para proteger 
o Pasárgada das queimadas: esta sema-
na ficaram prontos dois aceros, trilhas 
que limpam o terreno e impedem que 
o fogo se alastre.  Um deles foi feito na 
região da Mata, na divisa do condomí-
nio com o Engenho e a mina da Vale. O 
outro começa na portaria principal do 
Pasárgada e vai circundando o condomí-
nio até a represa.

LENHA 
CORTADA E 
GRATUITA
Nova remessa de lenha, fruto do Projeto 
Resíduo Verde, já pode ser retirada pelos 
associados. Desta vez, a madeira está em 
dois pontos: Avenida Manuel Bandeira 
com Alameda Aurora e Avenida Manuel 
Bandeira com Alameda do Luar.
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