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Água – um tesouro que não pode 
vazar pelo ralo... 
 

Como estamos há vários dias sem chuvas, a 
capacidade do sistema de abastecimento de 
água do Pasárgada está sendo afetada, assim 
como ocorre em diversas regiões do país. 
Constantemente tem sido necessário a 
utilização de caminhões pipa para garantir que 
não falte água aos moradores. Pedimos assim a 
colaboração de todos no sentido de evitar 
desperdícios de água especialmente neste 
período. Aí vão algumas dicas: 
 

REGRAS DA BOA JARDINAGEM 
Regar jardins e plantas durante 10 minutos 
consome 186 litros de água. 
 

- Use uma mangueira com 
esguicho-revólver e economize 
90 litros em 10 minutos de 
rega do jardim.  
- No verão, regue as plantas de 
manhãzinha ou à noite. No 
inverno, faça o mesmo pela manhã, mas apenas 
dia sim, dia não. 
- Não saia de casa e deixe o aspersor ligado, 
além de gastar centenas de litros de água, você 
estará encharcando e prejudicando o seu 
jardim. 
- Armazene a água da chuva que cai do telhado 
para molhar o jardim. 
  

 

Selo de Segurança  
 

Se ainda não buscou seu selo de 
identificação dos veículos de 
moradores e proprietários do 
Pasárgada versão 2014 passe na 
sede da Aspas, pois ele já está disponível para os 
associados em dia com suas obrigações. Para retirá-
lo, basta fornecer as informações necessárias para 
identificar o veículo. O uso do selo é importante, 
pois é um dos instrumentos de segurança que são 
utilizados pela Aspas no controle da portaria. Não 
deixe de fixá-lo em seu veículo! 
 

Este ano o animal escolhido para o selo foi a Onça 
Parda, um felino de grande porte, que já foi visto nas 
imediações e dentro do loteamento.  
 

 

Agradecimento especial 
 

Novamente a criação do selo ficou 
por conta da moradora e design 
gráfico Lúcia Nemer que, todos os 
anos de modo voluntário se 
oferece para fazer as ilustrações.  
 

A Aspas agradece à Lúcia pela dedicação e por seu 
trabalho competente, que faz com que o nosso selo 
seja um diferencial do Pasárgada. Lúcia Nemer foi 
responsável também por todo o projeto de 
identidade visual das placas de sinalização, da 
instalação e criação dos painéis temáticos sobre o 
lixo e coleta seletiva.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuidado na estrada de acesso 
Solicitamos aos motoristas para que tenham 
cuidado ao trafegar na estrada de acesso ao 
Pasárgada e mantenham a velocidade permitida, 
pois esta via é estreita, com grandes riscos de 
acidentes. Além disso, na estrada a passagem de 
ônibus e caminhões é comum, o que diminui 
ainda mais o espaço em determinados pontos da 
estrada. Evitem acidentes! 

Parquinho  
As obras do parquinho estão quase prontas. Na 
próxima semana será finalizada a instalação dos 
brinquedos e feita limpeza no local.  Solicitamos a 
compreensão de todos para que não utilizem os 
brinquedos até que o parquinho seja finalizado e 
liberado. Esta medida visa a segurança pessoal 
das crianças e adultos. 
 


